Vaststelling van een retributie voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur
De gemeenteraad;
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het gemeentebestuur ter ondersteuning van het verenigingsleven gemeentelijke
infrastructuur ter beschikking stelt aan verenigingen en organisaties;
Overwegende dat verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, erkend kunnen worden door
het schepencollege na advies van één van de verschillende adviesraden;
Overwegende dat erkende verenigingen hun medewerking verlenen aan de organisatie van
gemeentelijke activiteiten;
Overwegende dat het billijk is een onderscheid te maken in de retributie voor het gebruik van
gemeentelijke lokalen, rekening houdend met de bereidheid tot inzet van de verenigingen in de
gemeentelijke instellingen en activiteiten;
Overwegende dat het gepast voorkomt een billijke vergoeding te vorderen voor het gebruik van
gemeentelijke lokalen;
BESLUIT:
Artikel 1:
Met ingang vanaf 1 januari 2020 wordt een retributie geheven op het gebruik van gemeentelijke
lokalen.
Artikel 2:
Bepaalde gemeentelijke infrastructuur is beschikbaar voor een éénmalig initiatief of voor wekelijks
terugkerende initiatieven. Aan een aantal verenigingen wordt het alleengebruik toegekend.
Artikel 3:
Onderstaande organisaties of personen kunnen gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur.
Organisaties mogen de gemeentelijke infrastructuur enkel gebruiken voor een activiteit georganiseerd
door hun organisatie, niet voor privé-activiteiten van leden van hun organisatie.
▪ erkende verenigingen van Zoersel (jeugd-, sport-, culturele en sociale verenigingen)
▪ erkende wijkraden
▪ Zoerselse scholen en oudercomités
▪ Zoerselse adviesraden
▪ Zoerselse politieke partijen
▪ verenigingen en organisaties met een erkend humanitair doel die worden vastgesteld door het
schepencollege
▪ niet-erkende verenigingen
▪ scholen buiten Zoersel
▪ éénmalige organisaties gelijkgesteld door het schepencollege
▪ privé-personen voor de daarvoor voorziene lokalen
Artikel 4:
Reserveren kan ten vroegste één jaar vóór de datum van de activiteit. (*) In geval van overmacht of
voor zuiver gemeentelijke activiteiten kan het gemeentebestuur de reservatie teniet doen. In de mate
van het mogelijke wordt in dat geval een ander gemeentelijk lokaal ter beschikking gesteld aan een
tarief dat niet hoger ligt dan het originele tarief.
(*) voor zaal KFCE Zoersel geldt de voorrangsregeling voor voetbalclub KFCE Zoersel zoals
opgenomen in de gebruiksovereenkomst met KFCE Zoersel m.b.t. de terbeschikkingstelling van een
polyvalente zaal en verenigingenberging, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 november 2012.
Privégebruikers kunnen zaal KFCE maximaal 9 maanden op voorhand reserveren.
Artikel 5: tariefcategorieën
basistarief (= 100 %):
▪ erkende verenigingen
▪ erkende wijkraden
▪ Zoerselse politieke partijen
▪ scholen buiten Zoersel
▪ éénmalige organisaties gelijkgesteld door het schepencollege
de helft van het basistarief (= 50 %)
▪ erkende jeugdverenigingen

▪ jeugdafdelingen van erkende verenigingen waarvan de leden maximum 18 jaar zijn
▪ verenigingen en organisaties voor derde leeftijd
▪ verenigingen en organisaties van mindervaliden
▪ verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen
dubbel tarief (= 200 %)
▪ niet-erkende verenigingen
▪ privépersonen en organisaties (enkel mogelijk voor bepaalde lokalen)
vrijgesteld van retributie:
▪ Zoerselse scholen en oudercomités
▪ Zoerselse adviesraden
▪ organisaties met een erkend humanitair doel, die worden vastgesteld door het schepencollege
▪ erkende wijkraden voor 1 activiteit per jaar
▪ initiatieven die worden erkend als jeugd- en sportspeerpuntactie
▪ organisaties met een werking inherent verbonden aan die van gemeente en OCMW, die worden
vastgesteld door het schepencollege
▪ De organisaties die voldoen aan de voorwaarden om aan (de helft van) het basistarief te reserveren
en die door Coronamaatregelen verplicht werden een eenmalig voor publiek toegankelijk evenement te
annuleren. De vrijstelling voor deze categorie geldt enkel voor het verplaatsen van de geannuleerde
activiteit naar een nieuwe datum voor 31 december 2021. De reguliere competitie, met uitzondering
van de door de vereniging georganiseerde toernooien, komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. Bij
het omboeken van deze reservaties dient er rekening te worden gehouden met de reeds ingeplande
boekingen, deze hebben steeds voorrang.
jaartarief alleengebruik
voor verenigingen die in de praktijk over het alleengebruik beschikken van een gemeentelijk lokaal of
van een aantal m² bergruimte.
jaartarief wekelijks gebruik
▪ voor verenigingen die wekelijks gebruik maken van een gemeentelijk lokaal
▪ basistarief (100%) voor erkende verenigingen, erkende wijkraden, Zoerselse politieke partijen
en éénmalige organisaties gelijkgesteld door het schepencollege
▪ de helft van het basistarief (= 50 %) voor de erkende jeugdverenigingen, jeugdafdelingen van
erkende verenigingen waarvan de leden maximum 18 jaar zijn, verenigingen en organisaties
voor de derde leeftijd, verenigingen en organisaties van mindervaliden, verzorgingsinstellingen
en welzijnsvoorzieningen
▪ dubbel tarief (= 200 %) voor niet-erkende verenigingen
Artikel 6: De basistarieven worden als volgt vastgesteld
6.1. Basistarieven
Infrastructuur
uurtarief
dagtarief
Bremberg cafetaria
3,50 euro
28,00 euro
Bremberg kleedkamer
1,50 euro
12,00 euro
Turnzaal Halle
2,50 euro
20,00 euro
Oud gemeentehuis vergaderlokaal Halle
2,50 euro
20,00 euro
Zaal Elite
5,00 euro
40,00 euro
Sporthal Beuk & Noot 1/3
5,00 euro
40,00 euro
Sporthal Pierenbos 1/2
5,00 euro
40,00 euro
Sporthal VC Zoersel 1/2
5,00 euro
40,00 euro
Sporthal VC Zoersel kleine zaal
5,00 euro
40,00 euro
De Kiekeboes turnzaal
2,50 euro
20,00 euro
De Kiekeboes refter
2,50 euro
20,00 euro
Zonneputteke 1/3
3,50 euro
28,00 euro
Zonneputteke foyer
3,50 euro
28,00 euro
Zonneputteke keuken
5,00 euro
40,00 euro
Zonneputteke klein lokaal links
3,50 euro
28,00 euro
(‘t)huis van kunst en cultuur De Bijl
50,00 euro
Zaal Sint-Maarten grote zaal en keuken
15,00 euro
120,00 euro
Zaal Sint-Maarten grote zaal
12,00 euro
96,00 euro

Zaal Sint-Maarten kleine bovenzaal
2,00 euro
16,00 euro
Sporthal Amigos Arena 1/3
7,00 euro
56,00 euro
De Zoest gymhal
7,00 euro
56,00 euro
De Zoest danszaal 1/2
3,50 euro
28,00 euro
Zaal KFCE Zoersel deel 1
12,00 euro
96,00 euro
Zaal KFCE Zoersel deel 2
10,00 euro
80,00 euro
Zaal KFCE Zoersel keuken
3,00 euro
24,00 euro
Zaal ‘het Klavier’ (**)
200,00 euro
(**) voor zaal ‘het Klavier’ gelden andere tariefcategorieën dan deze vermeld onder artikel 5. Alle
erkende verenigingen, erkende wijkraden, Zoerselse politieke partijen en éénmalige organisaties
gelijkgesteld door het schepencollege betalen € 200,00 per dag. Niet erkende-verenigingen,
privépersonen en organisaties betalen € 300,00 per dag. De organisaties die vrijgesteld zijn van
retributie zijn dezelfde als deze vermeld onder artikel 5.
lesbloktarief
Klein leslokaal de Vleugel per lesblok van max. 4 uur (*)
10,00 euro
Groot leslokaal de Vleugel per lesblok van max. 4 uur (*)
15,00 euro
(*) de leslokalen kunnen enkel worden gebruikt door (onderwijs)organisaties na voorafgaandelijke
toestemming van het schepencollege.
6.2.1. Jaartarieven alleengebruik
Zusterhuis caféruimte
350,00 euro
Jeugdhuis te Zoersel
950,00 euro
Zonneputteke fotolokaal, donkere ruimte
620,00 euro
Zonneputteke lokaal rechts
620,00 euro
Schoolmeesterswoning lokaal 0.1
350,00 euro
Schoolmeesterswoning lokaal 0.2
350,00 euro
Schoolmeesterswoning lokaal 1.1
350,00 euro
Schoolmeesterswoning lokaal 1.2
350,00 euro
Schoolmeesterswoning lokaal 2.1
350,00 euro
Jeugdhuis Joeniz
800,00 euro
Pastorij Sint-Antonius
1500,00 euro
Verenigingenberging KFCE Zoersel per m²
30,00 euro
De Vleugel zorgklaslokaal
350,00 euro
6.3 Privé-tarief
Volgende lokalen zijn beschikbaar voor privégebruik: zaal Sint-Maarten, sporthal Amigos Arena,
gym- en danszalen De Zoest, polyvalente zaal ‘de Vleugel’, de polyvalente zaal van KFCE Zoersel en
(‘t)huis van kunst en cultuur De Bijl.
- Met uitzondering van (‘t)huis van kunst en cultuur De Bijl en van de polyvalente zaal van KFCE
Zoersel wordt het privétarief gelijkgesteld met het tarief voor niet-erkende verenigingen. Voor
privéfeesten wordt minimum één dagtarief aangerekend.
-(‘t)huis van kunst en cultuur De Bijl: 250,00 euro voor minimum 3 of maximum 4 weekends
- polyvalente zaal KFCE Zoersel:
dagtarief
Zaal KFCE Zoersel deel 1
250,00 euro
Zaal KFCE Zoersel deel 2
200,00 euro
Zaal KFCE Zoersel keuken
50,00 euro
Artikel 7:
wedstrijdtarief
Gebruik van een voetbalterrein voor de duur van een wedstrijd:
50,00 euro
Artikel 8 :
Aan de retributieplichtige wordt een factuur met het verschuldigde bedrag overgemaakt. Het
verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen de dertig dagen vanaf de verzending van de factuur
Artikel 9:
Deze verordening wordt overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt
op de gemeentelijke website en aan de toezichthoudende overheid bezorgd.

