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Directiecomité van het autonoom 
gemeentebedrijf

GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 16 april 2020
Stafdienst - Algemeen directeur

1 2020_DAG_00015 GC De Kroon - aanpassing consumptieprijzen dranken en 
versnaperingen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jos Plessers, Voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Ondervoorzitter; de heer Stijn Van Baelen, 
Lid; de heer Leo Cardinaels, Lid; de heer Eddie Brebels, Secretaris

Afwezig:
mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; de heer Marc Vanherk, Lid; de heer Jan Verjans, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
Tijdens voorstellingen of activiteiten die gemeenschapscentrum de Kroon zelf organiseert worden de 
dranken en versnaperingen aan vastgestelde prijzen aan de bezoekers verkocht. 

Argumentatie
De prijzen worden aangepast aan de stijgende inkoopkosten. Er wordt wel steeds rekening mee 
gehouden dat de prijzen democratisch blijven.

Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt in artikel 231 t.e.m. 244 de wijze 
waarop een autonoom gemeentebedrijf werkt.

Artikel 11 §2 van de algemene beheersovereenkomst van 19 december 2019 bepaalt dat het 
vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief 
verminderingen en vrijstellingen behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, welke niet aan 
het directiecomité kan worden gedelegeerd. Het uitvoeren van de retributie, het bepalen van het 
detailbedrag van de bijdrage en het berekenen van de retributie kan door de raad van bestuur worden 
gedelegeerd aan het het directiecomité in toepassing van artikel 236,4° van het decreet over het 
lokaal bestuur. De raad van bestuur delegeer deze bevoegdheid hierbij ook daadwerkelijk aan het 
directiecomité.

Het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebestuur van Bocholt van 25 
september 2014 waarin artikel 2 het directiecomité de opdracht wordt gegeven om jaarlijks voor 1 
september de tarieven aan te passen zodat er steeds een winstmarge, die de 25% zo dicht mogelijk 
benadert gerealiseerd wordt.

Het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 bepaalt dat gemeentebesturen een beroep moeten doen 
op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies inzake 
culturele aangelegenheden. In die zin werd ook advies gevraagd aan de cultuurraad.



2/4

Administratieve afhandeling
Krijgen een afschrift van dit besluit:

 financiële dienst
 gemeenschapscentrum de Kroon
 Agentschap Binnenlands Bestuur

Het reglement zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website  (conform artikel 287 van het 
decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017)

Besluit
Artikel 1
De retributie voor de aankoop  van dranken en versnaperingen door bezoekers van het 
gemeenschapscentrum de Kroon bij eigen voorstellingen, zoals gehecht aan dit besluit, vast te stellen.

Artikel 2
De retributie op de consumptieprijzen voor dranken en versnaperingen in gemeenschapscentrum de 
Kroon bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 285,286 en 287 en ze in werking te laten 
treden volgens artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Bijlagen
1. consumptieprijzen maart 2020.xlsx



DRANKTARIEVEN: aanpassing consumptieprijzen
(dit zijn de prijzen bij eigen verkoop aan toog)

soort prijs
koffie/thee 2.00 €
limonade 2.00 €
water 2.00 €
cola 2.00 €
pils 2.00 €
pils 0% 2.00 €
chips/chocolade 2.00 €

tonic 2.50 €
fruitsap 2.50 €
sezoens 2.50 €
kriek 2.50 €
palm 2.50 €

trappist 3.50 €
witte/rode wijn 3.50 €
cava 3.50 €
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het Directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf

Secretaris 
Eddie Brebels

Voorzitter
Jos Plessers


