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Retributiereglement op het gebruik van lokalen in de Stedelijke Basisschool
Turnhout. - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, 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; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; 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 Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het gebruik van lokalen in de
Stedelijke Basisschool Turnhout goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025. De tarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige retributiereglement.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het gebruik van lokalen in de
Stedelijke Basisschool Turnhout goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40,41 en
177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
Argumentatie
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Het gebruik en onderhoud van de lokalen vergt extra onkosten waardoor het aangewezen is om hiervoor
een retributie te vragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7050001/BEL/0800.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het gebruik van lokalen in de Stedelijke Basisschool Turnhout.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de lokalen.
Artikel 3
algemene bepalingen
De lokalen van de Stedelijke Basisschool Turnhout zijn ter beschikking op de vestigingen Parkwijk 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 op voorwaarde dat er personeel ter
beschikking is voor het openen en sluiten van 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
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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 Turnhout;
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.
Artikel 7
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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