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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 173 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 Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Meerjarenplanning van de gemeente waarin de culturele activiteiten van de gemeente zijn
opgenomen;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2021;
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 2022 met 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 2022, zijnde het kalenderjaar 2022 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie voor de voorstellingen in het kalenderjaar 2022.
De voorstellingen gaan onder voorbehoud door op de volgende data met de volgende artiesten:
•

Op zaterdag 19 maart 2022: Kindertheater voorstelling in zaal Den Hoek: Mevrouw Ja & Meneer
Nee

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.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd. Deze worden hieronder toegelicht.
RETRIBUTIE
THEATERVOORSTELLING
MEVROUW
ORGANISATOR: GEMEENTE KORTENAKEN

JA

EN

MENEER

NEE:

De retributie voor de deelname aan de voorstelling bedraagt € 8,00 voor een volwassene en € 5,00 voor
een kind.
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RETRIBUTIE DRANKVERKOOP
Voor de drankverkoop op Plankenkoorts-voorstellingen die door de gemeente georganiseerd worden
bedraagt 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
/
ARTIKEL 6 /BETAALWIJZE
Betaling van de Plankenkoorts-kaarten kan contant of met bancontact/QR code in het gemeentehuis of
via overschrijving. Betaling de dag van de voorstelling aan de kassa kan via contante betaling of via QR
code. De controle van de binnengekomen retributies gebeurt door de cultuurdienst.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijzen.
ARTIKEL 8 /WIJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 21
februari 2021 (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 maart 2022. Dit retributiereglement vervangt integraal
alle voorgaande retributiereglementen m.b.t. plankenkoortsactiviteiten.
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