UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 december 2013

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes,
Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van
Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op het gebruik van lokalen in de Stedelijke
Basisschool Turnhout.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op het gebruik van
lokalen in de Stedelijke Basisschool Turnhout.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
De financiële toestand van de Stad Turnhout vereist dat er een bijdrage wordt gevraagd voor de dienstverlening die
ze aanbied.
Besluit
De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het gebruik van lokalen in de Stedelijke Basisschool Turnhout
goed te keuren.
Retributiereglement op het gebruik van lokalen in de Stedelijke Basisschool Turnhout
Artikel 1: voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten voordele van de
stad een retributie ingevoerd voor het gebruik van lokalen in de Stedelijke Basisschool Turnhout.
Artikel 2: schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de lokalen wenst te gebruiken.
Artikel 3: algemene bepalingen
De lokalen zijn ter beschikking op de drie vestigingen van de Stedelijke Basisschool Turnhout, namelijk de
vestigingen Parkwijk, Jozef Simonslaan en Stadspark.

De Stedelijke Basisschool Turnhout voorziet in verscheidene mogelijkheden van gebruik:
leslokalen / refter / voor- en nabewaking / sportklas / sanitaire voorziening / speelplaats / zandbak / speeltuigen.
De maximumcapaciteit voor een leslokaal lagere school bedraagt 24 personen, voor de schoolrefter 150 personen.
Men kan enkel gebruik maken van het aanwezige schoolmeubilair. Het aanwezige schoolmateriaal en
speelmateriaal dient onaangeroerd en intact te blijven.
De lokalen zijn ter beschikking van externe gebruikers op:
- werkdagen tussen 17.00 uur en 22.30 uur
- schooldagen tijdens de lesuren: enkel indien het betreffende lokaal niet in gebruik is voor reguliere lessen
- zaterdagvoormiddag tussen 09.00 uur en 12.00 uur
Uitzonderingen kunnen enkel mits toestemming van de directeur en mits de aanwezigheid van een toezichthouder
voorzien door de school.
Het gebouw wordt nooit uitsluitend aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker toevertrouwd zonder een
gehandtekende verklaring van de gebruiker waarin notie wordt gemaakt van de veiligheidsnormen en
ordemaatregelen die gehanteerd worden op de Stedelijke Basisschool Turnhout.
Bij niet naleving van de gebruikelijke veiligheidsnormen en ordemaatregelen wordt het gebruik geannuleerd door
de directeur van de Stedelijke basisschool Turnhout.
Voor de praktische afspraken maken het ‘gebruiksreglement’, de veiligheidsnormen en de ordemaatregelen een
onafscheidelijk deel uit van dit retributiereglement.
Artikel 4: tarief
De retributie geldt steeds voor het gebruik per twee uren. Elk bijkomend aangevat uur wordt als volledig verrekend.
Er worden 4 soorten gebruikers onderscheiden:
A. stedelijke diensten en OCMW
B. een vereniging erkend door de stedelijke diensten
C. andere verenigingen en vormingsdiensten
D. particulieren
Commerciële initiatieven worden uitgesloten van deze dienstverlening.
Gebruiker
leslokaal
refter
lokaal voor de voor- en
nabewaking
lokaal voor sportklas
sanitaire voorziening
speelplaats
zandbak
speeltuigen

A
gratis
gratis

B
5 euro
10 euro

C
5 euro
10 euro

D
5 euro
10 euro

gratis

5 euro

5 euro

5 euro

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

5 euro
gratis
gratis
gratis
gratis

5 euro
gratis
gratis
gratis
gratis

5 euro
gratis
gratis
gratis
gratis

Artikel 5: wijze van inning
De retributie is onmiddellijk eisbaar vanaf het ogenblik van reservatie van de accommodatie.
De retributie wordt contant ingevorderd.
Artikel 6: ingeval van schade
Bij schade wordt een nota ingediend bij de schepen van onderwijs. Deze beslist over een eventuele vereiste
vergoeding. Bij gebrek aan betaling en vereffening in der minne, zal de inning ervan bij burgerlijke rechtsvordering
geschieden.
De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer

Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 7 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster, de heer Reccino Van Lommel,
mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten en de heer Danny-Spock
Vermeijen – raadsleden.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl
Beroep

Dienst financiën

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 8-1-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 27/10/2011 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

