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Ref. 565.122
VERKOOP
VAN
DRANKEN
EN
VERSNAPERINGEN
OP
ACTIVITEITEN
GEORGANISEERD
DOOR
DE
GEMEENTE
IN
GEMEENSCHAPSCENTRUM
BALJUWHUIS: VASTSTELLING RETRIBUTIE
DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedrecreet;
Gelet op het collegebesluit van 7 juni 2010 houdende de vaststelling van de tarieven voor de verkoop
van dranken en versnaperingen op activiteiten georganiseerd door de gemeente in
gemeenschapscentrum Baljuwhuis;
Overwegende dat er zich gelegenheden kunnen voordoen waarbij de gemeente als organisator van een
activiteit drank dient te kunnen verkopen in GC Baljuwhuis;
Overwegende dat er bijgevolg behoefte is aan een retributiereglement waarbij tarieven worden
vastgesteld voor het verkopen van dranken en versnaperingen bij activiteiten georganiseerd door de
gemeente in GC Baljuwhuis;
Overwegende dat bij de prijszetting rekening wordt gehouden met de kostprijs van aankoop van de
dranken en versnaperingen en de kostprijs van het ingezette personeel;
Overwegende dat het wenselijk is twee prijscategorieën voor de dranken en twee prijscategorieën voor
versnaperingen te voorzien, namelijk:
dranken
Prijscategorie 1
Prijscategorie 2

tarief
1,50 euro Frisdranken, waters, vruchtensappen, koffie,
thee, chocolademelk, lichte bieren, …
2,50 euro Bieren van hoge gisting, speciale bieren, wijn,
…

versnaperingen tarief
Prijscategorie 1 1 euro
Wafels, chocolade, snoepzakje, chips, …
Prijscategorie 2 1,50 euro Artisanale producten zoals taart, rijstpap, …
Overwegende dat de detaillijsten van de dranken en versnaperingen niet limitatief is en kan worden
aangepast naargelang de activiteit, rekening houdend met de kostprijs;
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Gelet op het advies van het beheersorgaan culturele infrastructuur van 31 mei 2010;

BESLUIT : eenparig.
Artikel 1:

Er wordt een retributiereglement vastgesteld op de verkoop van dranken en
versnaperingen tijdens gemeentelijke activiteiten in gemeenschapscentrum Baljuwhuis.

Artikel 2:

De retributietarieven voor de verkoop van dranken en versnaperingen op activiteiten
georganiseerd door de gemeente in gemeenschapscentrum Baljuwhuis worden

vastgesteld
als volgt:
dranken
Prijscategorie 1
Prijscategorie 2

versnaperingen
Prijscategorie 1
Prijscategorie 2

tarief
1,50 euro Frisdranken, waters, vruchtensappen, koffie,
thee, chocolademelk, lichte bieren, …
2,50 euro Bieren van hoge gisting, speciale bieren, wijn,
…
tarief
1 euro
Wafels, chocolade, snoepzakje, chips, …
1,50 euro Artisanale producten zoals taart, rijstpap, …

Artikel 3. :

De retributie wordt contant betaald door de koper bij de afleveringen van dranken en
versnaperingen.

Artikel 4. :

De verkoop van dranken gebeurt via een systeem van drankbonnen van 1 euro, 1,50
euro en 2,50 euro en van drankkaarten van 15 euro.

Artikel 5. :

Een door de gemeentesecretaris aangesteld personeelslid zal instaan voor de inning van
de ontvangsten.

Artikel 6. :

De inkomsten van de verkoop van dranken worden geboekt op artikel 762 01/161-02
van het exploitatiebudget 2010.

Artikel 7. :

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de
cultuurdienst.

Artikel 8. :
Brabant

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaamsmet het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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