Gemeenteraad
Zitting van 29 april 2019

Besluit
Financiën

Retributiereglement FABLAB 2300 - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Hannes Anaf, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt;
mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer Guy Van
Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Jan Van Otten; de heer
Peter Roes; de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers;
de heer Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw
Savannah van Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer
Ludwig Nietvelt; de heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen;
de heer Dieter De Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Filip Buijs,
algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
FABLAB 2300, een initiatief ter ondersteuning van startende ondernemers, wordt in mei 2019 geopend in
het museumcafé van het Speelkaartenmuseum. Het project wordt gesubsidieerd door EFRO en door de
Provincie Antwerpen tot eind april 2020 en kan mogelijk verlengd worden tot eind september 2020.
Gedurende deze periode mag enkel een vergoeding voor het materiaalverbruik worden gevraagd. De
exploitatie gebeurt met verschillende projectpartners. Deze nemen een grote rol op in de begeleiding en
de permanentie in het FABLAB 2300.

Beschrijving
Aanleiding en context
Turnhout wil haar stadshart op de kaart zetten als place to be voor creatieve vakmensen, gerelateerd aan
de sterke traditie van de grafische industrie. Hiervoor worden een reeks initiatieven georganiseerd om
deze (startende) ondernemers te ondersteunen waaronder de opstart van het FABLAB 2300 in het
museumcafé Vijven en Zessen van het Speelkaartenmuseum – Druivenstraat 18.
Het project waarmee we dit allemaal realiseren is Rock Paper Pencil en is een partnerschap tussen de
stad Turnhout, Strip Turnhout, Game Brewer, Cartamundi en de POM Antwerpen. Het project wordt
gesubsidieerd door EFRO en door de provincie Antwerpen.
Het project loopt tot zeker tot eind april 2020 en kan mogelijks verlengd worden tot eind september
2020.
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FABLAB 2300 wordt een maakatelier voor beginnende spelontwikkelaars en striptekenaars, die hiervan
van verschillende toestellen gebruik kunnen maken om hun prototypes te produceren.
Het FABLAB 2300 kan je terugvinden in de cafetaria van het Nationaal Museum voor de Speelkaart.
Volgende toestellen kunnen er gebruikt worden in het FABLAB 2300:






Hp Latex 315
Summacut sleepmes sclass 2 plotter 120T
Ultimaker S5 – 3D printer
Risoprinter Duplicator Riso 1
CO2 Lastercutter Vera 100 Watt

De begeleiding wordt voorzien door Game Brewer en Strip Turnhout. Tijdens de projectperiode wordt er
enkel een vergoeding gevraagd voor de verbruikte materialen en een vaste bijdrage voor het
elektriciteitsverbruik van de machines.
Juridische grond
De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 40, 41 en 177.
Argumentatie
Het is billijk om voor de materialen die door de gebruikers in het FABLAB 2300 worden verbruikt een
financiële bijdrage ten belope van de aankoopprijs te vragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
budgetcode: 7040999/OMG/0500

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 30 september 2020 wordt er een
gemeentelijke retributie geheven op de verbruiksgoederen die in het FABLAB 2300 worden verbruikt.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de persoon die om de verbruiksgoederen verzoekt.
Artikel 3
verbruiksgoederen FABLAB 2300
De verbruiksgoederen die in het FABLAB 2300 kunnen worden aangekocht, dienen om ter plaatse te
worden verbruikt tijdens het gebruik van de toestellen die aanwezig zijn in het FABLAB 2300. De
aangerekende eenheidsprijs ( retributie ) voor de verbruiksgoederen wordt steeds berekend op basis van
de werkelijke aankoopprijs (inclusief BTW ) en zonder bijkomende kosten.
De producten of materialen die worden aangeboden dienen voor gebruik bij volgende toestellen in het
FABLAB 2300 ( niet limitatieve lijst ):
 verbruiksgoederen voor de Hp Latex 315 zoals diverse inktpatronen in diverse kleuren en
mediarollen in diverse materialen;
 verbruiksgoederen voor de Summacut sleepmes sclass 2 plotter 120T;
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 verbruiksgoederen voor de Ultimaker S5 – 3D printer zoals PLA filamenten in diverse kleuren en
materialen;
 verbruiksgoederen voor de Risoprinter Duplicator Riso 1 zoals papier in verschillende afmetingen
en grammages, color drums in diverse kleuren;
Artikel 4
tarief
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Voor het elektriciteitsverbruik, gedurende een periode van 12 maanden, van de machines in het FABLAB
2300: een vaste bijdrage van 10 euro per gebruiker.
De maand waarin de periode van 12 maanden een aanvang neemt, wordt als een volledige maand
beschouwd.
De vaste bijdrage is ondeelbaar en voor de ganse periode verschuldigd, welke ook de datum is van de
aanvang of (reden van) beëindiging van het gebruik van het FABLAB 2300.
De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van
de retributies van de verbruiksgoederen, zoals bemoemd onder artikel 3, vast te stellen.
De delegatie is beperkt tot:
a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgelegd;
b) de producten beschreven onder artikel 3.
Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.
Artikel 5
wijze van inning
De retributie dient vooraf en ter plaatse te worden betaald.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad

3/3

