GEMEENTERAAD 7 MEI 2013
RETRIBUTIE TICKETVERKOOP CC ‘T SCHALIKEN

Context
Het huidige reglement ticketverkoop van het cultuurcentrum van 20/12/2011 eindigt op 31/12/2013.
Met de opstart van het nieuwe seizoen van het cultuurcentrum wordt het belastingreglement
herzien.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 23/4/2013 het voorstel reglement receptieve
tentoonstellingen principieel goed.
Advies
Beheersorgaan: Het beheersorgaan schaart zich achter het voorstel van de cultuurdienst. Wij vinden
de aangehaalde redenen zeer valabel. Daarom adviseren we om de kostprijs van de vriendenpas (10
euro en 5 euro jongerentarief) te behouden. Wij hebben geen bezwaar tegen een verhoging van de
administratieve kost naar 2 euro per zenden i.p.v. 1,50 euro.
Openbaar onderzoek
Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Juridische grond
Gemeentedecreet.
Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
Argumentatie
Het cultuurcentrum wenst verder te gaan met het vriendenpassysteem zodat er slechts een beperkt
aantal prijzen zijn: de basisprijs, de vriendenprijs, de leerling-in-klasverband-prijs en de
vrijetijdspasprijs. Daarnaast wenst het cultuurcentrum de administratieve kost te verhogen naar 2
euro i.p.v. 1,50 euro in het huidig systeem. Het cultuurcentrum toetst het voorstel tot
retributiereglement aan de drie criteria die door het bestuurd werden gevraagd: inflatie,
benchmarking en reële kostprijs. Eén verzending van tickets kost zo’n 4.70 euro. De huidige kostprijs
van 1,50 euro is dus absoluut niet dekkend. Om die reden en om een inflatieverhoging toe te passen
stelt het cultuurcentrum en het schepencollege voor de administratiekost te verhogen naar 2 euro.
Om te kunnen inspelen op de veranderende prijsomstandigheden stelt het schepencollege voor om
het tarief van de retributie en de inningsmodaliteiten te delegeren naar het college.
Deze retributie helpt mee de financiële behoefte van de gemeente te verlichten.
BESLUIT
1. Algemene bepalingen
Met ingang van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie vastgesteld op de
ticketverkoop van cultuurcentrum ’t Schaliken.
2. Belastingplichtige
De retributie is verschuldigd door de koper van ticket(s) voor voorstellingen in het cultuurcentrum ‘t
Schaliken.
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3. Grondslagen en tarief
De stad berekent het tarief op de volgende manier:
prijs per ticket
aankoop vriendenpas
reserveringskost
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen en wijzigen van
het tarief tickets, vriendenpas en reserveringskost.
4. Vrijstellingen
De gebruiker van een vriendenpas kan een vermindering krijgen:
- Van 3 euro per voorstelling. Het schepencollege kan beslissen een grotere kortingsprijs op de
basisprijs te geven van een bepaalde voorstelling.
Leerlingen in klasverband (minimum 10):
- 50 % korting per voorstelling als zij een avondvoorstelling bijwonen en één gratis toegangsticket voor de begeleidende leerkracht per 10 leerlingen.
De houder van een vrijetijdspas van de stad Herentals:
- 50 % per voorstelling. Het schepencollege kan beslissen houders van een vrijetijdspas uit te
breiden tot houders van een vrijetijdspas van andere gemeenten, als dezelfde doelgroep
wordt beoogd en als deze houders van een Herentalse vrijetijdspas in die respectieve
gemeente dezelfde korting genieten.
Cumulaties van verminderingstarieven worden niet toegelaten. De aanvrager vraagt het voor hem
meest gunstige verminderingstarief. De verminderingstarieven moeten aangevraagd worden bij
aankoop van de toegangtickets. Latere aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen.
5. Betaling
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen van de
inningsmodaliteiten. Bij niet minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het gemeentedecreet de
mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de
burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet.
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