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Ref. 653.10
GOEDKEURING GEBRUIKERSVERGOEDINGEN JEUGDLOKAAL GALMAARDEN
DE GEMEENTERAAD,
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en
de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op de doelstelling, vastgesteld in bovenvermeld decreet, houdende de ondersteuning van het jeugdwerk
in de algemene zin;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2008 houdende de goedkeuring van het ‘Gebruikersreglement
Jeugd Ontmoetingslokaal Galmaarden’;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 5 oktober 2014;
Overwegende dat de ondersteuning van het jeugdwerk inhoudt dat jeugd en jeugdverenigingen een plaats
moeten hebben waar zij kunnen samenkomen;
Overwegende dat het bestaande reglement verouderd is en het lokaal volledig vernieuwd werd;
Overwegende dat naast het gebruikersreglement ook de gebruikersvergoedingen aangepast dienen te worden,
enerzijds naar aanleiding van de vernieuwing van het lokaal en anderzijds naar aanleiding van de uniformiteit
met alle reglementen betreffende de gemeentelijke infrastructuur;
BESLUIT : eenparig.
Artikel 1. :

De gebruikersvergoedingen voor het jeugdlokaal Galmaarden worden als volgt vastgesteld:
Voor de toepassing van de gebruikersvergoedingen wordt verstaan onder:
- categorie A: erkende gemeentelijke verenigingen
- categorie B: niet-erkende gemeentelijke verenigingen en particulieren uit Galmaarden
- categorie C: niet-gemeentelijke verenigingen en particulieren van buiten de gemeente

Gebruikersvergoeding/dag

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Vergaderingen/repetities
Cursus
Andere activiteiten
Waarborg
Schoonmaak lokaal
Schoonmaak toiletten

10 euro
15 euro
50 euro
200 euro
200 euro
100 euro

15 euro
25 euro
75 euro
200 euro
200 euro
100 euro

30 euro
50 euro
150 euro
200 euro
200 euro
100 euro

Bijkomend dient door alle gebruikers dient, tegen ontvangstbewijs, een waarborg van 200 euro
betaald te
worden. De waarborg kan enkel, tijdens de kantooruren, cash betaald worden
bij de dienst vrije tijd.
De waarborg dient betaald te worden ten laatste op de laatste werkdag voor aanvang van
de activiteit. Wanneer er geen waarborg wordt ontvangen, zal er geen sleutel overhandigd
worden.
Deze waarborg kan zonder verdere formaliteiten worden aangewend tot gehele of
gedeeltelijke dekking van de door de betrokken gebruiker of de leden toegebrachte schade
aan het Jeugdlokaal.
Artikel 2. :

Alle voorgaande gebruikersvergoedingen die van toepassing waren op het jeugdlokaal
Galmaarden werden opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 3. :

Bovenstaande gebruikersvergoedingen treden in werking voor verhuringen vanaf 1 januari
2015.

Artikel 4. :

Als enige overgangsmaatregel worden de gebruikersvergoedingen die vóór de inwerkingtreding
van dit besluit bij overeenkomst werden vastgelegd met de gebruiker behouden.

Artikel 5. :

De bepalingen van dit besluit worden ter beschikking gesteld
jeugdverenigingen in Galmaarden en via de gemeentelijke website.

Artikel 6. :

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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