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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 december 2022

Afdeling vrije tijd - Dienst cultuur

9 2023_GR_00001 Reglement betreffende de tussenkomst in huur niet-
gemeentelijke feestzalen in deelgemeente Beveren voor 
verenigingen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; de heer Dirk Van Esbroeck, schepen; de heer Roger Heirwegh, 
raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de heer Andre Buyl, raadslid; de heer 
Ernest Smet, raadslid; mevrouw Ann Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van 
Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, raadslid; mevrouw Dominique Tielens, raadslid; de heer Jan Van De 
Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, raadslid; de heer Jeroen 
Verhulst, raadslid; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, raadslid; mevrouw Annick 
Van de Vyver, raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid; de 
heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor 
Catry, raadslid; de heer Guy Tindemans, raadslid; de heer Jo Van Duyse, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Inge Brocken, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; de heer Jan Creve, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het centrum van de gemeente Beveren (deelgemeente Beveren) is geen gemeentelijke infrastructuur 
voorhanden voor verenigingsfeesten en grotere activiteiten. Deze verenigingen moeten bijgevolg voor dit 
soort activiteiten terecht op de particuliere markt waar hogere tarieven van toepassingen zijn. In het 
bijzonder voor de verenigingen die zich richten naar sociaal zwakkeren biedt dit een financieel nadeel, 
vooral ook omdat zij de huurprijs moeilijk kunnen doorrekenen in de deelnameprijs aan hun doelpubliek.
In het budget is een bedrag voorzien om tussen te komen in de huurgelden. Daarbij willen we ons in eerste 
instantie richten naar de hierboven vermelde verenigingen. In het UiTPAS-reglement is voorzien dat 
verenigingen die minimaal 5% leden met kansentarief hebben, geen eigen bijdrage in de tussenkomst bij 
kortingen moeten betalen. Het is een sluitend criterium dat aantoont dat de vereniging zich daadwerkelijk 
en uitdrukkelijk ook naar sociaal zwakkeren richt. Wij stellen voor dit criterium ook als voorwaarde te stellen 
om van deze tussenkomst in de huurgelden gebruik te kunnen maken.
 Daarnaast worden dezelfde mogelijkheden en voorwaarden voorzien als in het retributiereglement 
deelinfrastructuur m.b.t. tarieven en verenigingsfeesten.
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Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2022 en dit voor onbepaalde duur komt het gemeentebestuur tussen in de huur van 
niet-gemeentelijke feestzalen in de deelgemeente Beveren die gehuurd worden door verenigingen van de 
deelgemeente Beveren.

Artikel 2
De tussenkomst is begrensd tot het verschil tussen de aangerekende huurprijs en de met de aard van de 
activiteit en oppervlakte vergelijkbare retributie volgens het gemeentelijk retributiereglement culturele 
deelinfrastructuur.

Artikel 3
De tussenkomst heeft enkel betrekking op de naakte huurprijs. Extra kosten zoals schoonmaak, 
aangerekend verbruik nutsvoorzieningen, kurkgeld bij aankoop van dranken of traiteurkosten worden niet 
in de tussenkomst verrekend.

Artikel 4
Om voor deze tussenkomst in aanmerking te komen moet de vereniging aan volgende voorwaarden 
voldoen:
 §1. De vereniging moet aangesloten zijn bij een door het gemeentebestuur erkende adviesraad en een 
reguliere werking hebben.
 § 2. Het werkingsgebied van de vereniging beperkt zich tot de deelgemeente Beveren.
§3. De vereniging moet een samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben met de gemeente Beveren 
als UiTPAS-partner.
§4. Minimaal 5% van de deelnemers aan de activiteit waarvoor de tussenkomst wordt aangevraagd is 
houder van een UiTPAS met kansentarief.

Artikel 5
De aanvraag tot het bekomen van de toelage moet schriftelijk gericht worden aan het college van 
Burgemeester en schepenen. Een kopie van de factuur van de verhurende instantie moet als bewijsstuk 
toegevoegd worden aan de aanvraag.

Artikel 6
De uitvoering van deze beslissing is afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid van het daartoe 
bestemd krediet dat jaarlijks op de gemeentebegroting wordt uitgetrokken. 

Artikel 7
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet 
Lokaal bestuur. 

Artikel 8
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Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op 
de hoogte van de bekendmaking van dit reglement.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


