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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, met latere wijzigingen;
Gelet op de meerjarenplanning van de gemeente waarin de culturele activiteiten van de gemeente zijn
opgenomen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
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 70100030/070901;
Overwegende dat het Plankenkoorts-programma opgesteld werd voor het jaar van 2021 met telkens
elke maand een activiteit behalve in de maanden juli en augustus;
Overwegende dat het past dat de deelnemers een bijdrage betalen in de organisatiekost;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2021, zijnde het kalenderjaar 2021 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie voor de voorstellingen van januari, februari, maart, april,
mei, juni 2021.
De voorstellingen gaan onder voorbehoud door op de volgende data met de volgende artiesten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Op zaterdag 30 januari 2021: Plankenkoorts Lampionnenwandeltocht Hoeleden
Op maandag 15 februari 2021: Kindertheater: Kapitein Winokio vertelt sprookjes – CC Den Hoek
Op 5 maart 2021: Ferm Kortenaken met The Velvets - CC Den Hoek
Op 9,10,11 april 2021: Tejater Feminis, toneel kleine bezetting – CC Den Hoek
Op zondag 30 mei 2021: Aperitiefconcert ‘Maria’ door Ria Struyven, Karl Stroobants en Bart
Vandermeulen
Op donderdag 10 juni 2021: Kortenaken Zomert met The Juliets
Op vrijdag 24 september 2021: Scala and Kolacny Brothers ‘25 jaar Scala’ – CC Den Hoek
Op vrijdag 8 oktober 2021: Filmavond ‘The Mustang’ Ferm Kortenaken – CC Den Hoek

ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de
Plankenkoorts-activiteiten, hierna de ‘gebruiker’ genoemd.
Het aanbod is toegankelijk voor elke gebruiker.
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ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd. Deze worden hieronder toegelicht.
RETRIBUTIE
PLANKENKOORTS
GEMEENTE KORTENAKEN

LAMPIONNENWANDELING

–

ORGANISATOR:

De bijdrage voor het aankopen van de lampionnen, zijnde lampionstok met lampje, batterijen en lampion
in papier bedraagt 5 euro, te verkrijgen via de gemeente.
RETRIBUTIE KINDERTHEATER: KAPITEIN
ORGANISATOR: GEMEENTE KORTENAKEN

WINOKIO

VERTELT

SPROOKJES

–

De bijdrage voor het deelnemen aan de kindernamiddag bedraagt per toegangskaart € 10,00 in
voorverkoop en € 12,00 aan de kassa (indien er Corona beperkingen gelden, enkel voorverkoop). Dit
betreft twee voorstellingen in de namiddag.
RETRIBUTIE APERITIEFCONCERT ‘MARIA’ DOOR RIA STRUYVEN, KARL S TROOBANTS
EN BART VANDERMEULEN – ORGANISATOR: GEMEENTE KORTENAKEN
De bijdrage voor het deelnemen aan het aperitiefconcert bedraagt per toegangskaart € 10,00 in
voorverkoop en € 15,00 aan de kassa.
RETRIBUTIE KORTENAKEN ZOMERT MET THE JULIETS – ORGANISATOR: GEMEENTE
KORTENAKEN
De bijdrage voor het deelnemen aan Kortenaken Zomert bedraagt per toegangskaart € 15,00 in
voorverkoop en € 20,00 aan de kassa. De bijdrage voor een VIP-tafel voor max. 8 personen bedraagt
€ 120,00 per tafel
RETRIBUTIE SCALA AND KOLACNY BROTHERS – SCALA 25 JAAR – ORGANISATOR:
GEMEENTE
De bijdrage voor het deelnemen aan de het optreden van Scala bedraagt per toegangskaart € 20,00 in
voorverkoop en € 25,00 aan de kassa.
RETRIBUTIE DRANKVERKOOP
Voor de drankverkoop op Plankenkoorts-voorstellingen die door de gemeente georganiseerd worden is
de retributie van een jeton € 0,90. 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 Plankenkoorts-programma 2021 indien ze dit vooraf bij de cultuurdienst
aanvragen.
ARTIKEL 6 /BETAALWIJZE
Betaling van de Plankenkoorts-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.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijzen.
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ARTIKEL 8 /WIJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 10 /INWERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
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