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RETRIBUTIE OP HET VERBLIJF IN HET GEMEENTELIJK JEUGDCENTRUM 

PROSPERPOLDER  

 

De Raad,  

 

Overwegende dat het retributiereglement van het gebruik van het 

gemeentelijk jeugdcentrum Prosperpolder na enkele jaren aan een opfrissing 
toe is; 

Overwegende dat het zinvol is de tarieven betreffende het verwerken van afval 
en de nutsvoorzieningen bij te sturen; 

Overwegende dat er nieuwe tarieven moeten worden ingevoerd voor ‘Den 
Blok’ en de zaal omdat deze nog niet voorzien waren in het vorige 

retributiereglement en dat andere tarieven mogen geschrapt worden omwille 

van het feit dat zij niet gebruikt worden; 

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op art. 40§3, decreet Lokaal Bestuur; 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLUIT met  algemene stemmen: 

 

Artikel 1 : Vanaf 1 april 2021 en dit voor onbepaalde duur wordt ten behoeve 

van de gemeente Beveren een retributie gevorderd ten laste van de groepen 
die in het jeugdcentrum Prosperpolder te Kieldrecht verblijven. 

Artikel 2 : Deze retributie wordt als volgt vastgesteld :  

 

 

 

 



 

Klooster (prijzen per 24 uur) 

 

 Jeugdwerk Jongerenwerking 

Scholen 

Beverse 

verenigingen  

Niet-Beverse 

verenigingen 

Particulieren 
bedrijven 

Weekend € 150 € 175 € 230 €500 

Midweek € 125 €150 € 195 €400 

Schoolvakantie

s 

€ 150 € 175 € 230 €500 

Zomer Tijdens juli en augustus enkel totaalverhuur Den Blok + Klooster 

 

Den Blok (inclusief kampeerweide + zaal) (prijzen per 24 uur) 

 

 Jeugdwer

k 

Jongerenwerking 

Scholen 

Beverse 

verenigingen  

Niet-Beverse 

verenigingen 

Particulieren 

bedrijven 

Weekend € 250 € 275 € 360 € 600 

Midweek € 225 € 250 € 325 € 500 

Schoolvakanties € 275 € 300 € 390 € 600 

Zomer (incl. 

klooster) 

€ 300 € 325 € 425 € 600 

 

 

Vergaderen in JC Prosperpolder   

 

 Jeugdwerk Jongerenwerking 

Scholen 

Beverse 

verenigingen  

Niet-Beverse 

verenigingen 

Particulieren 

bedrijven 

Klooster € 10/dagdeel € 15/dagdeel € 20/dagdeel € 30/dagdeel 

Den Blok € 15/dagdeel € 20/dagdeel € 30/dagdeel € 40/dagdeel 

Zaal € 15/dagdeel € 20/dagdeel € 30/dagdeel € 40/dagdeel 



 

 

 

 

Tijdens juli en augustus zijn er geen vergaderingen mogelijk 

*deze prijzen zijn telkens geldend per dagdeel  9u tot 12u – 12u 

tot 18u –  

18u tot 22u 

 

Zaal + keuken (prijzen per dag) 

 

 Jeugdwerk Jongerenwerking 

Scholen 

Beverse 

verenigingen  

Niet-Beverse 

verenigingen 

Particulieren 
bedrijven 

Weekend € 150 € 200 € 260 € 400 

Midweek € 150 € 200 € 260 € 400 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :  

1) jeugdwerk : Bedoeld worden jeugdverenigingen waar uit de doelstellingen 
en de handelingen blijkt dat ze aan jeugdwerk doen.  Zij moeten door een 

overheid specifiek erkend worden als jeugdwerk. 

2) Jongerenwerkingen, scholen en  verenigingen aangesloten bij een Beverse 
adviesraad en instellingen met een werking binnen Beveren; 

3) Niet-Beverse verenigingen 

4) Particulieren en bedrijven 

 

Artikel 3 -  Er wordt steeds een waarborg aangerekend. Deze waarborg 

bedraagt: 

 a) voor verblijven: 

  - 250 EUR voor een weekend of midweek 

  - 750 EUR  voor een zomerverblijf 

 b) voor dagverhuur: 

  - waarborg is gelijk aan huurprijs 

 

Artikel 4 – Volgende toeslagen worden per verblijf aangerekend:  
 a) dossierkosten: 10 EUR 
 b) afvalophaling: 15 EUR per dag (enkel voor zomerkampen) in 
andere gevallen worden de afvalzakken afgerekend aan de op dat moment 

geldende tarieven 

 c) gas - water - elektriciteit: voor de zomerkampen op basis van de 
meterstanden en de door de nutsmaatschappijen op het moment van de 
verhuur aangerekende tarieven. In andere gevallen een forfaitprijs; voor het 

“Klooster” 20 euro per dag,  voor “den blok” 60 euro per dag. 
  



Artikel 5 -  Eventuele vergoedingen voor schade, voortvloeiend uit het verblijf, 

zullen verrekend worden bij de terugbetaling van de waarborgsom of bij de 
afrekening. 

Artikel 6 - Alle groepen die in het jeugdcentrum ‘Prosperpolder’ verblijven, 
zijn verplicht alle kosten voortvloeiend uit hun verblijf in het jeugdcentrum, te 
betalen aan het eind van hun verblijf en voor hun vertrek.  

Artikel 7 - Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de 
inning geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen. 

Artikel 8 : In afwijking van artikel 288, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur, 
treedt dit reglement in werking op 1 april 2021.  
 
Artikel 9 : De gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2015 betreffende 

retributie op het verblijf in het gemeentelijk jeugdcentrum Prosperpolder 
wordt opgeheven. 
 

Artikel 10 : Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur 
wordt dit besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de webtoepassing 

van de gemeente. 
 

Artikel 11 : Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de 

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van 

dit besluit. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
de Wnd. Algemeen directeur, de voorzitter, 

I. Raemdonck V.Vincke 


