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STAD MECHELEN
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CLUB.
Vergadering van 6 september 2016.
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het noodzakelijk is een vergoeding te vragen voor het gebruik van deze
infrastructuur als recuperatie voor allerlei kosten waaronder die van verlichting, verwarming,
onderhoud, enzovoort;
Overwegende dat de retributie vereist dat het gebruikerstarief steeds op redelijke wijze wordt
afgestemd op de globale kostprijs van de genoten overheidsprestaties;
Overwegende dat de stad Mechelen belang hecht aan evenementen van sociaal-culturele,
openbare activiteiten voor of door Mechelse jongeren/jeugdwerk waarbij deze activiteiten te
allen tijde toegankelijk zijn voor alle jongeren ongeacht etnische, filosofische of ideologische
achtergrond;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van 6 september 2016, voor een termijn eindigend op 31 december
2019, wordt een retributie gevestigd op het in gebruik nemen van de Club en het
drankverbruik.
De Club, gelegen aan het Douaneplein, bestaat uit een optredenzaal, podium,
sanitair, backstage, aanwezig meubilair en installaties.
Artikel 2 - De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt gevestigd als volgt:
Er worden 2 groepen van activiteiten onderkend.
Activiteiten georganiseerd door:
A. Organisatoren van sociaal-culturele, openbare activiteiten voor of door
Mechelse jongeren/jeugdwerk.
B. Het stadsbestuur zelf;
OCMW (Sociaal Huis);
Verzelfstandigde agentschappen van de stad;
Stedelijke adviesraden;
Scholen gelegen op het grondgebied van de stad binnen het kader van
hun schoolse werking.
Voor de dagen van op- en afbouw wordt een tarief aangerekend.
Artikel 3 - De verschuldigde retributie wordt per dag bepaald.
Het gebruik voor de activiteiten van groep B is gratis.
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Artikel 4 - In de verschuldigde retributie zijn de billijke vergoeding, de verbruikerskosten
(elektriciteit, water, verwarming) en de deelname in de kosten van
brandverzekering inbegrepen. De kosten voor de schoonmaak zijn niet
inbegrepen.
Artikel 5 - Voor de activiteiten van gebruikers onderkend in de groepen A en B dient de
aanvrager een waarborg te storten aan de financieel beheerder of zijn
afgevaardigde.
Artikel 6 - De volledig verschuldigde retributie dient vóór de ingebruikneming van de Club
tegen ontvangstbewijs gestort te worden bij de financieel beheerder of zijn
afgevaardigde.
Artikel 7 - Het college van burgemeester en schepenen werd bij gemeenteraadsbesluit van
28 januari 2014 gemachtigd tot het vaststellen van het tarief.
Artikel 8 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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