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STAD MECHELEN
RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM MECHELEN.
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de Mechelse bevolking de volledige last draagt van de instandhouding
en het onderhoud van het Cultuurcentrum Mechelen, de aankoop, het onderhoud en de
herstelling van ter beschikking gestelde materialen (apparatuur), zodat het passend is dat
het stadsbestuur, de Mechelse onderwijsinstellingen binnen hun schoolse werking en de
door het stadsbestuur al dan niet erkende adviesraden en verenigingen die bijdragen in een
deel van de kostprijs van de overheidsprestatie voor de instandhouding en het onderhoud
van het Cultuurcentrum Mechelen een vermindering genieten inzake onderhavige retributie;
Gelet op het feit dat de privé-sector voor de ter beschikkingstelling van materialen
(apparatuur) prijzen aanrekent die minimaal 25 % meer zijn dan de retributies die door de
stad worden gevraagd voor dezelfde apparatuur zodat het passend is dat een gedeelte van
de reële prijs van de aanvragers gerecupereerd wordt mede ter financiering van het
onderhoud en de eventuele herstelling van de materialen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement gebruik Cultureel
Centrum d.d. 7 september 2010.
BESLUIT :
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een
retributie gevestigd op het in gebruik nemen van het Cultuurcentrum, gelegen aan de
Minderbroedersgang 5, en het drankverbruik.
Artikel 2 - MODALITEITEN
De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt gevestigd als volgt:
Er worden 5 groepen van gebruikers onderkend, elk met hun specifieke verplichtingen:
A. GRATIS
 De vzw PROCC-Mechelen;
 Organisaties van de stad Mechelen;
 Stedelijke adviesraden;
 Niet-commerciële activiteiten door scholen gelegen op het grondgebied van de stad
binnen het kader van hun schoolse werking;
 OCMW Mechelen.
B. VERMINDERD TARIEF
 Verenigingen uit Mechelen, aangesloten bij een erkende stedelijke adviesraad,
waarbij de toegangsprijs voor de activiteit niet méér dan 20 euro bedraagt.
C. MARKTCONFORM TARIEF
 Verenigingen niet aangesloten bij een erkende stedelijke adviesraad, waarbij de
toegangsprijs voor de activiteit niet méér dan 20 euro bedraagt;
 Niet-commerciële activiteiten door scholen niet gelegen op het grondgebied van de
stad Mechelen;
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Particulieren.

D. COMMERCIEEL TARIEF
 Nijverheids- en/of handelsinstellingen;
 Inrichtingen en/of instellingen die een winstgevend karakter uitoefenen;
 Inrichtingen die een rechtstreekse of onrechtstreekse verkooppromotie tot doel
hebben.
Het winstgevend karakter blijkt uit:
1- de aard van de activiteit;
2- de aan de deelnemers gevraagde bijdrage;
3- de gevoerde publiciteit;
4- activiteiten waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd van méér dan 20 euro
(onderworpen aan indexaanpassingen) ongeacht de modaliteit waartoe de aanvrager
behoort. Onder toegangsprijs wordt verstaan de niet reductieprijs waarin innings- en
reserveringskosten begrepen zijn.
E. BENEFIET
Dit zijn activiteiten ongeacht of deze met of zonder inkomprijzen en met of zonder winstbejag
worden georganiseerd, maar waar minimum 1.250,00 euro van de opbrengst gestort wordt
aan een goed doel of aan een liefdadige instelling. De stortingbewijzen ten gunste van een
goed doel of een liefdadige instelling dienen voorgelegd te worden aan het Cultuurcentrum
Mechelen en aan de financiële dienst van de stad Mechelen, ten laatste één maand na het
verstrijken van de activiteit.
Artikel 3 – RETRIBUTIE
De retributie wordt per dag vastgesteld voor de Minderbroederskerk, het Auditorium, de
cafetaria en de tentoonstellingszalen.
Het gebruik door gebruikers van groep A is gratis.
Het gebruik door gebruikers van groepen B, C en E is tegen een verminderd tarief.
Er wordt een retributie gevestigd voor volgend technisch materiaal:









LCD-projector
Draadloze micro
Videocamera + statief
Dvd-speler, videorecorder
Televisietoestel
Groot opplooibaar filmscherm (3m x 4m)
Balletvloer
PA-installatie

Artikel 4 - BEPALEN VAN DE RETRIBUTIE
In de verschuldigde retributie zijn inbegrepen:
 de billijke vergoeding;
 één zaalwachter;
 de verbruikerskosten (elektriciteit, water, verwarming);
 de deelname in de kosten van brandverzekering;
 één werknemer van het Cultuurcentrum voor technische bijstand voor een periode
van 08.00uur tot maximum 02.00uur
 technisch materiaal (algemene belichting scène, geluidsinstallatie, micro, cd-speler).
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Artikel 5
In elk geval moet de verschuldigde retributie vóór de datum van de manifestatie en dit tegen
ontvangstbewijs volledig en voorafgaandelijk betaald worden aan de financieel beheerder of
zijn afgevaardigde.
Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan krijgt de inrichter geen beschikking over
het Cultuurcentrum.
Indien de gebruiker laattijdig, dit wil zeggen minder dan twee maanden voor het plaatsvinden
van de manifestatie, afziet van het gebruik van de zaal, wordt een deel van de verschuldigde
retributie aangerekend.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen van het
tarief van de retributie.
Artikel 7
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van
het gemeentedecreet.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Secretaris,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

