GEMEENTE VORST
#007/27.03.2012/A/0002#
UITTREKSEL
UIT HET NOTULENBOEK VAN
DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 27 maart 2012.
Waren aanwezig : Mevr. De Galan, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren. Ghyssels,
Angeli, Résimont, Ouartassi, Père, Buyse, Richard en Tahri, Schepenen; Mevren. en Dhren.
Borcy, Claisse, Putseys, De Permentier, Massart, Langbord, Mokhtari, Rongé, van Zeeland,
Bentaha, Defays, Courtois, Delville, Leblicq, Chapelle, Sebbahi, Loewenstein, Bairouk,
Denis, Cremer, Vanroy, de Harven, Nocent en Monshe, Gemeenteraadsleden ; Mevr. Windey,
wd. Gemeentesecretaris.
$10203908$
Financiën - Retributies - Tarief voor de toegang en de dranken die geschonken worden tijdens
concerten die plaatsvinden binnen de muren van de gemeentelijke lokalen - Oprichting.
DE RAAD,
Overwegende dat het Gemeentebestuur ertoe gebracht wordt om meerdere
concerten per jaar te organiseren ;
Overwegende dat er een prijs vastgelegd dient te worden voor de toegang tot
de concerten alsook een prijs voor de dranken die aan de bar geschonken worden tijdens de
pauze en aan het einde van de voorstelling ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 1ste lid, en artikel
118, 1ste lid ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
BESLIST :
Artikel 1.
Er wordt vanaf 1 april 2012 een retributie geheven voor de toegangstarieven en voor de
tarieven van dranken die geschonken worden tijdens concerten die plaatsvinden binnen de
muren van het gemeentelijke lokalen.
Artikel 2.
De toegangstarieven zijn als volgt vastgesteld :
- Volwassenen : 5 €
- Werklozen, gepensioneerden, mindervaliden, minderjarigen (<18 jaar), studenten en
begunstigden van vervangingsuitkeringen ; 1,25 €

Artikel 3.
De tarieven van de dranken die tijdens de pauze en aan het einde van de voorstelling in de bar
geschonken worden, zijn als volgt vastgesteld :
- Wijn, schuimwijn en bier : 2 €
- Water en frisdrank : 1 €
Artikel 4.
De retributie is contant betaalbaar tegen overhandiging van een ticket dat overeenkomt met de
verschillende voorgestelde tarieven. Ze moet worden betaald aan de Gemeenteontvanger, zijn
ambtenaren of de hiertoe aangestelde agenten-belastingontvangers.

De wd. Secretaris,
(get) K. WINDEY.

De Voorzitter,
(get) M. DE GALAN.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

Vanwege het College :
De wd. Secretaris,

Voor de Burgemeester:
De afgevaardigde schepen,

