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53. AGB. Retributiereglement cafetaria's, feestzaal Smissenhoek en vergaderzalen,
periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen

De artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Verwijzingsdocumenten

Het besluit van de Raad van Bestuur van 16 december 2019, waarbij het retributiereglement cafetaria’s,
feestzaal Smissenhoek en vergaderzalen, periode 2020-2025 werd vastgesteld.
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Verantwoording
De beheersovereenkomst tussen stad Zottegem en Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem stelt dat het
AGB de tarieven, tariefstructuren, gebruiksvergoedingen en gebruikscategorieën, dat het wil toepassen
voor de exploitatie van de overgedragen infrastructuren, ter goedkeuring dient voor te leggen.
De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Marnic De Clercq)
BESLIST:
Artikel 1. Het tariefreglement van accommodatie van de cafetaria’s, feestzaal Smissenhoek en
vergaderzalen dat valt onder het beheer van het AGB en met ingang van 1 januari 2020 tot en met
31 december 2025 is vastgesteld door Raad van Bestuur, wordt goedgekeurd.
1)

Commerciële activiteit: een activiteit waarbij, ongeacht de gebruiker, de verkoop van
goederen of diensten centraal staat of waarbij inkomgeld wordt gevraagd;

2) Zottegemse erkende verenigingen: verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad
van de Stad Zottegem;
3) Zottegemse scholen: scholen op het grondgebied van Zottegem;
4) Gebruiker Categorie A:
-

Zottegemse erkende verenigingen;
Zottegemse scholen;

5) Gebruiker Categorie B:
-

Verenigingen met vestigingsplaats in Zottegem die niet onder Categorie A vallen;

Intercommunales en samenwerkingsverbanden waar Zottegem deel van uitmaakt;
Zottegemse afdelingen van politieke partijen.

6) Gebruiker Categorie C:
-

Natuurlijke personen waarvan de hoofdverblijfplaats in Zottegem gevestigd is;

Handelszaken, bedrijven en vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel in
Zottegem gevestigd is;

7)

Verenigingen die niet onder categorie A of B vallen (verenigingen buiten Zottegem).

Gebruiker Categorie D:
-

Alle andere gebruikers die niet vallen onder categorie A, B of C..

8) Activiteit Klasse I: Voor zover de infrastructuur zich tot deze activiteit leent, gaat het om
een ledenactiviteit, ledenreceptie, les, cursus, infomoment, tentoonstelling, beurs of
andere activiteiten die niet als een commerciële activiteit kan worden beschouwd;
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9) Activiteit Klasse II: Voor zover de infrastructuur zich tot deze activiteit leent, gaat het om
een eetfestijn, feestreceptie (huwelijk, geboorte, communie,…) , viering, opvoering, quiz,
feest/banket, rouwmaaltijd of commerciële activiteit;

10) Bestuursvergaderingen: vergaderingen met de bestuursleden van Gebruikers behorend tot
categorie A of B
11) Cafetaria’s: het afzonderlijke gebruik van een cafetaria in de sportzaal Helios, sportzaal
Smissenhoek, Stadion Jules Matthijs, Sportchalet Hemelrijk, kantine kunstgrasveld of
Chalet Stadion.


Vrijstelling: Bij het afhuren van de sportinfrastructuur voor competitiewedstrijden is het gebruik
van de cafetaria inbegrepen.



Schadegevallen: Indien er schade wordt vastgesteld, is de gebruiker van de infrastructuur hiervoor
verantwoordelijk. Desgevallend zal de verschuldigde schadevergoeding via factuur gevorderd

worden bij de in artikel 2 bedoelde schuldenaar van de retributie. Bij gebrek aan minnelijke betaling
worden de verschuldigde sommen ingevorderd met toepassing van het gemeenrecht.


Oneigenlijk gebruik: Indien de infrastructuur in de feiten niet gebruikt wordt overeenkomstig de
bepalingen zoals meegegeven op het aanvraagformulier (bijvoorbeeld een andere soort activiteit

of een andere gebruiker dan meegegeven op het aangifteformulier) zal er een geldboete gevraagd
worden ten belope van 250 euro. Bijkomend kan het AGB beslissen de gebruiker van toekomstig
gebruik van de infrastructuur uit te sluiten.


Annulatie: De annulering van een reservatie dient schriftelijk te gebeuren, minstens 7 dagen vooraf.
De annulatiekost bedraagt 20% van het toepasselijke tarief met een minimum van 5 euro. In geval
van laattijdig verwittigen is het toepasselijke tarief 100% verschuldigd.

Artikel 2. De retributie is verschuldigd door degene die het gebruik van de infrastructuur aanvraagt.
Artikel 3. De retributie wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel:
INFRASTRUCTUUR

activiteit
Klasse I

cafetaria’s

gebruiker

vergaderzaal

smissenhoek*

tafeltennis

Categorie A

11,50 euro

11,50 euro

Categorie B

23,00 euro

23,00 euro

Categorie C

115,00 euro

Categorie D

Klasse II

feestzaal

230,00 euro

Categorie A

86,00 euro

86,00 euro

Categorie B

103,50 euro

103,00 euro

Categorie C

115,00 euro

Categorie D

230,00 euro

Categorie A
Bestuursvergaderingen
Categorie B

3,50 euro
7,00 euro
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Het gebruik van de cafetaria is inbegrepen in de prijs, tenzij deze in gebruik is omwille van
competitiewedstrijden in sportzaal Smissenhoek
Artikel 4. De retributie moet contant tegen ontvangstbewijs of binnen de 30 dagen na de toezending van
de factuur betaald worden. Bij niet-betaling van deze retributie zal de procedure gevolgd worden zoals
beschreven in het gemeentelijk retributiereglement betreffende de invorderingskosten van niet-fiscale
ontvangsten.

Artikel 5. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.

De Gemeenteraad

getekend Koen Codron

getekend Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter
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