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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 70100003/070901;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen;
Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid en de meerjarenplanning van de gemeente waarin de culturele
activiteiten van de gemeente zijn opgenomen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 maart 2015, waarbij delegatie wordt gegeven van de
gemeenteraad aan het college om in de sector van de vrije tijd de retributies vast te stellen mits
bekrachtiging in de eerstvolgende gemeenteraadszitting;
Overwegende dat het DU!K-programma opgesteld werd voor het voorjaar van 2019 met telkens een
activiteit op de tweede donderdag van de maand en dit voor de maanden februari, maart, april, mei en
juni;
Overwegende dat het past dat de deelnemers een bijdrage betalen in de organisatiekost en het aan de
raad toekomt deze te bekrachtigen;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /AANSLAGJAAR
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2019, en met name het voorjaar 2019, zijnde
het kalenderjaar 2019 waarin de retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie voor de DU!K-avond van februari, maart, april, mei en juni
2019.
De voorstellingen gaan door in zaal Den Hoek, Hoekstraat 33, 3470 Kortenaken
Op donderdag 14 februari 2019: Afrika Filmfestival
Op donderdag 14 maart 2019: Toneelvoorstelling TOVRISA
Op donderdag 11 april 2019: Kindervoorstelling: Kersenhemel
Op donderdag 16 mei 2019: Seniorennamiddag
Op donderdag 13 juni 2019: Kortenaken Zomert met TRIO BLUF
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ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de DU!Kactiviteiten, hierna de ‘gebruiker’ genoemd.
Het aanbod is toegankelijk voor elke gebruiker.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd. Deze worden hieronder toegelicht.
RETRIBUTIE AFRIKA FILMFESTIVAL – ORGANISATOR: GROSK
De bijdrage voor het deelnemen aan het Afrika Filmfestival bedraagt per toegangskaart €8 in
voorverkoop en €10 aan de kassa.
RETRIBUTIE TONEEL TOVRISA – ORGANISATOR: TONEELVERENIGING TOVRISA
De bijdrage voor het deelnemen aan de toneelvoorstelling van TOVRISA bedraagt per toegangskaart
€10 in voorverkoop en aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar betalen een bijdrage van €8 per kind.
RETRIBUTIE KINDERVOORSTELLING
TOERISME I.S.M. CULTUURDIENST

KERSENHEMEL

–

ORGANISATOR:

DIENST

De bijdrage voor het deelnemen aan de kindervoorstelling Kersenhemel van Jef Aerts bedraagt per
toegangskaart €5 in voorverkoop en €7 aan de kassa.
RETRIBUTIE SENIORENNAMIDDAG – ORGANISATOR: OCMW I.S.M. SENIORENRAAD
De bijdrage voor het deelnemen aan de seniorennamiddag bedraagt per toegangskaart €6 in
voorverkoop en €8 aan de kassa.
RETRIBUTIE KORTENAKEN ZOMERT MET TRIO BLUF – ORGANISATOR: DIENST VRIJE
TIJD
De bijdrage voor het deelnemen aan Kortenaken Zomert bedraagt per toegangskaart €12 in
voorverkoop en €15 aan de kassa. De bijdrage voor VIP-tafel voor max. 8 personen bedraagt €112 per
tafel.
RETRIBUTIE DRANKVERKOOP
Voor de drankverkoop op DU!K-voorstellingen is de retributie van een jeton €0,80. Voor de gewone
dranken worden 2 jetons gevraagd, voor de zwaardere biersoorten en wijn worden 3 jetons gevraagd.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Houders van een begeleiderspas van de provincie Vlaams-Brabant krijgen gratis toegang tot de
voorstellingen van het DU!K-programma voorjaar 2019 indien ze dit vooraf bij de cultuurdienst
aanvragen.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
Betaling van de DU!K-kaarten kan contant of met bancontact in het gemeentehuis of via overschrijving.
Betaling de avond van de voorstelling aan de kassa kan enkel via contante betaling. Controle van de
binnengekomen retributies gebeurt door de cultuurdienst.
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ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijzen.
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018.
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/beleidbestuur/notulen-en-reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad
aangenomen werd.
ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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