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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf

GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 23 april 2020
Stafdienst - Algemeen directeur

6 2020_RBA_00010 GC De Kroon - huurtarieven - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jos Plessers, Voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Ondervoorzitter; de heer Marc Vanherk, Lid 
rvb; de heer Stijn Van Baelen, Lid rvb; de heer Leo Cardinaels, Lid rvb; mevrouw Lieve Theuwissen, 
Lid rvb; mevrouw Ann Bernaerts, Lid rvb; de heer Jos Claessens, Lid rvb; mevrouw Mia Croonen, Lid 
rvb; de heer Mathieu Damen, Lid rvb; mevrouw Geertje Das, Lid rvb; mevrouw Sylvia Dries, Lid rvb; 
de heer Toon Geusens, Lid rvb; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid rvb; de heer Luc Martens, Lid rvb; de 
heer Bert Schelmans, Lid rvb; de heer Friedo Steensels, Lid rvb; de heer Lode Van Mierlo, Lid rvb; de 
heer Jos Vanmontfort, Lid rvb; de heer Jan Verjans, Lid rvb; mevrouw Sara Vrolix, Lid rvb; mevrouw 
Lieve Willems, Lid rvb; de heer Eddie Brebels, Secretaris

Afwezig:
mevrouw Jaklien Goijens, Lid rvb

Beschrijving
Aanleiding en context
Het reglement huurtarieven van gemeenschapscentrum de Kroon dient inzake de ticketverkoop 
aangevuld te worden :

 als een vereniging de tribune gebruikt met ticketverkoop en deze verkoop wordt gedaan door 
het gemeenschapscentrum de Kroon, wordt hiervoor een kost aangerekent van € 0,35 per 
ticket.

 het gemeenschapscentrum wil bijkomend verenigingen en gebruikers ook de kans geven om 
de verkoop helemaal zelf te doen. Er wordt dan een forfaitaire vergoeding van € 50,00 
aangerekend.

Argumentatie
Omdat er verenigingen zijn die graag zelf de ticketverkoop omwille van diverse omstandigheden in 
eigen handen houden, kan dit van nu af aan toegestaan worden, mits een kleine bijdrage van € 50,00 
omdat het gemeenschapscentrum toch nog allerlei administratieve taken moet uitvoeren en de tribune 
ook effectief gebruikt wordt.

Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017  bepaalt in de artikel 231 t.e.m. 244 de 
werking van een autonoom gemeentebedrijf en meer in het  bijzonder op welke wijze een autonoom 
gemeentebedrijf taken die haar door de gemeente zijn toebedeeld, dient uit te voeren en op welke 
wijze de bepalingen die vastgelegd zijn in de tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf 
afgesloten beheersovereenkomsten uitgevoerd dienen te worden en meer bepaald de wijze waarop de 
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tarieven voor de geleverde prestaties van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap 
vastgesteld en berekend worden;

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. 

Verder dient nog rekening gehouden te worden met:

 De gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 waarin de oprichting en de statuten van het 
autonoom gemeentebedrijf Bocholt, afgekort AGB Bocholt, werden goedgekeurd;

 De goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 door de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 9 oktober 2008 en de 
publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2008;

 Het besluit van de raad van bestuur van het AGB Bocholt en van de gemeenteraad van 19 
december 2019 houdende de aanpassing van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Bocholt.

 Het besluit van de raad van bestuur en van de gemeenteraad van 19 december 2019 
houdende de goedkeuring van de aanpassing van de algemene beheersovereenkomst en de 
bijzondere beheersovereenkomsten cultuur en sport.

 Het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 19 december 
2013 houdende de aanpassing van de huurtarieven van gemeenschapscentrum De Kroon.

 Het besluit van het directiecomité van 24 november 2010 houdende de ticketprijs verkoop 
tickets verenigingen.

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.

Administratieve afhandeling
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan:

 de financiele dienst
 Gemeenschapscentrum De Kroon
 AGB Bocholt

Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en 
moet gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf met 
- 18 stem(men) voor: Ann Bernaerts; Leo Cardinaels; Mathieu Damen; Geertje Das; Sylvia Dries; 
Nicole Ketelbuters; Luc Martens; Jos Plessers; Bert Schelmans; Friedo Steensels; Lieve Theuwissen; 
Stijn Van Baelen; Lode Van Mierlo; Marc Vanherk; Erik Vanmierlo; Jos Vanmontfort; Jan Verjans; 
Lieve Willems
- 4 onthouding(en): Jos Claessens; Mia Croonen; Toon Geusens; Sara Vrolix

Besluit
Artikel 1
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Het reglement huurtarieven 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

Artikel 2
Het reglement huurtarieven zoals opgenomen in dit besluit vaststellen.

Bijlagen
1. Huurtarieven de Kroon april 2020.XLSX



HUURTARIEVEN GC DE KROON - NEVENPLEIN 1  3950 BOCHOLT

TARIEF A TARIEF B

EUR EUR

GROTE ZAAL en/of FOYER

Activiteit met publiek en tooggebruik* 150.00 300.00

Ledenfeest met tooggebruik* 110.00 220.00

Ledenfeest zonder toog (enkel koffie/thee)* 70.00 140.00

Cursus-vergadering (zonder uitbating toog)* 35.00 100.00

Particuliere feesten * 500.00 nvt

Commerciële activiteiten * 500.00 500.00

PODIUM

repetities - cursussen (zonder uitbating toog)* 5.00 30.00

Sabam/jaar voor repetities met muziek 50.00 nvt

EXPRESSIERUIMTE

repetities - cursussen (zonder uitbating toog) 0.00 30.00

erkende sportverenigingen/uur 3.50 nvt

gebruik geluidsinstallatie/jaar 25.00 nvt

Sabam/jaar voor repetities met muziek 50.00 nvt

KLEINE ZAAL

vergadering/cursus/repetitie (zonder uitbating toog) 0.00 50.00

Receptie - feest * 70.00 150.00

Tentoonstelling * 35.00 75.00

Particulier feest * 140.00 nvt

VERGADERLOKAAL 1, 2 OF MUZIEKLOKAAL

Vergadering (Zonder uitbating toog) 0.00 50.00

Feest* 35.00 75.00

Particulier feest* 70.00 nvt
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KEUKEN

Feesten verenigingen*

          zonder apparatuur of stroomverbruik 15.00 60.00

          met apparatuur of stroomverbruik 35.00 120.00

Particuliere feesten* 55.00 120.00

Kooklessen 15.00 60.00

Porselein en bestek :

          0,04 EURO per stuk voor verenigingen binnen Bocholt

          0,08 EURO per stuk voor verenigingen buiten Bocholt + particulieren 

Supplement verkoop van eetwaren: soep, ijs, broodjes, friet, snacks, 25.00 50.00

KOFFIETAFELS

keuken/zaal/porselein 175.00 nvt

* Deze huurtarieven gelden voor een tijdsduur van maximum 4 uur.

  Per bijkomend uur = % van het basistarief 0.20 0.30

  (1/2 uur voor aanvang activiteit tot sluitendeur voor publiek)

TARIEF A TARIEF B

APPARATUUR EUR EUR

a. Geluidsinstallatie groot + 1 technicus ** 70.00 105.00

b. Geluidsinstallatie klein zonder technicus (max 2 micro's) ** 15.00 50.00

c. Draadloze micro 5.00 7.50

b. Belichtingsinstallatie + 1 technicus **

        in overleg met technicus:

        - pakket 1 Klein 50.00 75.00

        - pakket 2 Midden 100.00 150.00

        - pakket 3 Groot 150.00 225.00
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d. 2de technicus** 35.00 55.00

e. Beamer/diaprojector + technicus** 35.00 55.00

    Zonder tchnicus 15.00 25.00

f. Laptop + beamer (vergaderlokalen) 0.00 15.00

g. Repetities met geluid en belichting** 50.00 75.00

** Deze huurtarieven gelden voor een tijdseenheid van maximum 4 uur.

    Per bijkomend uur met technicus 30.00 50.00

    (ook bij aanwezigheid van technicus tijdens repetities)

AFVAL

Alle afval dient meegenomen te worden indien dit niet gebeurt:

   per afvalzak 10.00 10.00

   per fles 1.00 1.00

   per liter frituurolie 10.00 10.00

Ticketverkoop tribune

Ticketverkoop gebeurt door gemeenschapscentrum de Kroon € 0,35 per verkocht ticket € 0,35 per verkocht ticket

Ticketverkoop gebeurt door de organiserende vereniging forfaitair bedrag van €50 forfaitair bedrag van €50

ALGEMENE BEPALINGEN

1. In deze prijzen is inbegrepen : verwarming, verlichting, meubilair, onderhoud en aanwezigheid 

    van 1 toezichter

2. Tarief A wordt toegepast wanneer het gaat om activiteiten waarbij een ERKENDE vereniging 

    van Bocholt alleenorganisator is of medeorganisator met financiële verantwoordelijkheid.

    Bij particuliere feesten/commerciële activiteiten is tarief A voor de inwoners van Bocholt.

    Tarief B wordt toegepast voor verenigingen buiten Bocholt en voor niet-erkende verenigingen. 

    Bij commerciële activiteiten is tarief B voor inwoners buiten Bocholt.

3. Per reeks betalende voorstellingen in de grote zaal krijgt elke erkende vereniging van Bocholt 5 gratis 

    repetities op het podium
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Secretaris 
Eddie Brebels

Voorzitter
Jos Plessers


