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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME
IN ZITTING VAN 14/12/2016
RETRIBUTIEREGLEMENT JEUGDCENTRUM DEN APPEL – BESLUIT
Toelichting
De Ritmokids hebben hun werking in danszaal Den Appel stopgezet. De tarieven van het
retributiereglement worden hierdoor aangepast.

Besluit
Artikel 1
Omschrijving van de infrastructuur: het gemeentebestuur stelt 2 repetitieruimten van 23 m 2, 6 bergingen
van 2,3 m2 en één danszaal ter beschikking in JC Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 Hamme.
Artikel 2
Voor het gebruik van repetitie- en bergruimten gelden volgende tarieven:
Repetitieblok (3 uur) (enkel groepen): 4 euro
Repetitie-uur (enkel individuele muzikanten): 1,5 euro
Bergruimte (per maand): 10 euro
Voor het gebruik van de danszaal gelden volgende tarieven:
Gemeentebestuur-en diensten, gemeentelijke instellingen en gemeentelijke adviesraden: gratis
Erkende socio-culturele verenigingen (overeenkomstig het desbetreffende gemeentelijk reglement tot
erkenning) gevestigd in Hamme: 5,00 €/uur
Instellingen zonder winstoogmerk gevestigd in Hamme: 15,00€/uur
Instellingen met winstoogmerk en privé-personen gevestigd in Hamme: 25,00 €/uur
Instellingen en privé-personen van buiten de gemeente: 50,00 €/uur.
Artikel 3
De waarborg voor de repetitie- en bergruimten, ongeacht de gebruiksperiode bedraagt 50 euro en kan
gebruikt worden voor dekking van schade aan de repetitieruimte, de berging, de uitrusting of voor het
verlies van de toegangsbadge.
Voor de danszaal dient een waarborg van 100 euro betaald te worden ongeacht de gebruiksperiode.
Gemeentebestuur en –diensten, gemeentelijke instellingen, de gemeentelijke jeugd- en kinderraad, de
erkende Hamse socio-culturele verenigingen zijn hier van vrijgesteld. De waarborg wordt terug
vrijgegeven na controle van de danszaal en toiletten door de gemeentelijke jeugddienst indien geen
onregelmatigheden of beschadigingen werden vastgesteld.
Artikel 4
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen
afdeling Dendermonde bevoegd.
Artikel 5
Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2017.
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Artikel 6
Het gemeenteraadsbesluit van 29/4/2015 betreffende het retributiereglement op het gebruik van de
repetitielokalen in JC Den Appel wordt opgeheven.
Artikel 7
Afwijkingen op dit reglement zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke motivatie van het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 8
Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen.

