RETRIBUTIE
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
DUURTIJD
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd opde gemeentelijke
infrastructuur.

Artikel 2
TOEPASSINGSGEBIED
Van gemeentelijke infrastructuur wordt gesproken al sde gemeente of het OCMW van Nijlen een gebouw ter
beschikking stelt van de gemeenschap (inwoners, verenigingen,...)met als hoofddoel de gemeenschapsopbouw te
versterken.

Artikel 3
VAN TOEPASSING OP
Elke gebruiker(individu, vereniging, sportclub)van de gemeentelijke infrastructuur is verplicht de retributie te
betalen.

Artikel 4
WIJZE VAN INNING
De inning gebeurt op basis van het gebruik dat via het online verhuurplatform van de gemeente wordt
geregistreerd. De modaliteiten van de inning worden opgenomen in het huishoudelijk reglement gemeentelijke
infrastructuur.

Artikel 5
GEMEENSCHAPSCENTRUM ’T DORP
Zaal
Publieke winstgevende activiteiten
Fuiven en bals
Waarborg fuiven en bals
Seriematige verhuring
Losse verhuring
Cafetaria
Seriematige verhuring
Losse verhuring
Keuken
Basisbedrag
De Statie
Basisbedrag
Jukebox
Basisbedrag
Vergaderruimte boven
Basisbedrag
Douches

€ 110,00/dag
€ 220/dag
€ 690,00
€ 3,50/u
€ 8,00/u
€ 3,50/u
€ 8,00/u
€ 4,50/u
€ 4,00/u
€ 4,50/u
€ 2,50/u

Basisbedrag
€ 4,50/u
Onwetmatig gebruik
Boete
€55,00
Dranktarieven
De tarieven voor de dranken worden telkens voor 2 jaar vastgelegd. De volgende percentages van de dranken
worden gehanteerd voor het doorrekenen van dranken aan de gebruiker: voor bieren op vat 10 %, voor wijnen en
cava’s per fles 20 %, voor waters, frisdranken en fruitsappen 5 %.
Onwetmatig drankgebruik

Andere brouwer

€ 500,00

Artikel 6
’T GESTICHT
Zalen
Polyvalente 1
Polyvalente 2
Grote zaal
Kapel
Rode kruis
Cafetaria

€5,00/u
€ 5,00/u
€6,50/u
€4,00/u
€ 2,50/u
€ 2,50/u

Artikel 7
ANDERE LOCATIES
Goezo Kerkeblokken
Refter
Goezo Klokkenlaan
Refter
Githo
Polyvalentezaal (mediatheek)
Wolmolen
Briljant

€9,00/u
€ 6,50/u
€ 6,50/u
€ 5,50/u

Artikel 8
POETS
Tarieven poets
Onderhoud per begonnen uur per persoon
afspraken onderhoud per begonnen uur
per persoon

€ 30,00 niet naleving
€ 50,00

