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Ref. 565.122
RETRIBUTIEREGLEMENT PODIUMVOORSTELLINGEN VOOR SENIOREN
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het cultuurbeleidsplan 2008-2013 van de gemeente Galmaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 27 december 2007;
Gelet op de doelstellingen uit het cultuurbeleidsplan (2008-2013):
“Het cultuuraanbod moet in Galmaarden zo divers mogelijk zijn. Het gemeenschapscentrum blijft
daarbij behouden als centrale plaats voor het herbergen van het aanbod.
“De gemeente Galmaarden wil extra inspanningen leveren om jongeren en senioren in contact te
brengen met cultuur in de ruimste zin van het woord. De gemeente speelt een actieve rol met
betrekking tot initiatieven die culturele belangstelling bij kinderen, jongeren, kansarmen en
senioren opwekken.”
“De gemeente speelt ten volle haar culturele troeven uit om zich duidelijk te profileren op de
culturele kaart, zowel binnen de regio als, geleidelijk, in heel Vlaanderen.
De podiumkunsten worden uitgebouwd tot een cultureel ‘visitekaartje’ van de gemeente.
Gelet op de organisatie van culturele activiteiten door de cultuurdienst van de gemeente in het kader van het
cultuurbeleidsplan;
Overwegende dat de cultuurdienst 4 podiumvoorstellingen per jaar voor senioren wil aanbieden;
Gelet op het feit dat de organisatie van podiumvoorstellingen voor senioren een kostprijs met zich meebrengt
voor de gemeente ;
Overwegende dat het noodzakelijk is om aan de toeschouwers van deze podiumvoorstellingen een
toegangsprijs te vragen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de tarieven vast te stellen via een retributiereglement;
Overwegende dat de participatie van bepaalde doelgroepen gepromoot wordt en dit tot uiting moet komen in
de vastgelegde prijzen;
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Gelet op het voorstel van 4 podiumvoorstellingen per jaar met respectievelijk bijhorende abonnementsformule
en toegangsbedragen, zoals voorgesteld door de cultuurdienst;
Gelet op het besluit van het college van 5 december 2011 houdende retributiereglement podiumvoorstellingen
voor senioren;
Voor de organisatie van podiumvoorstellingen voor senioren dient er een retributiereglement te worden
goedgekeurd.
Het tarief dat wordt voorgesteld is:
- per voorstelling: 6 euro
- abonnement voor 4 voorstellingen: 20 euro

BESLUIT : eenparig.
Artikel 1. :
Artikel 2:

Er wordt een retributiereglement vastgelegd voor de deelname aan de podiumvoorstellingen
voor senioren in het kader van cultuurbeleidsplan.
De retributie wordt vastgelegd op:
per voorstelling: 6 euro
abonnement voor 4 voorstellingen: 20 euro

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door elke deelnemer en is:
- contant betaalbaar bij inschrijving, tegen afgifte van een ontvangstbewijs
- betaalbaar via overschrijving

Artikel 4:

Bij annulering wordt er geen terugbetaling verricht, behalve in geval van overmacht (ziekte
of onvoorzienbare afwezigheid die aan het gemeentebestuur vooraf wordt gemeld).

Artikel 5:

Bij niet-betaling wordt de persoon uitgesloten van deelname.

Artikel 6. :

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

Artikel 7. : Een door de gemeentesecretaris aangesteld personeelslid zal instaan voor de inning van de
ontvangsten.
Artikel 8. :

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

Artikel 9. :

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant
met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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