STAD MECHELEN
Vergadering Gemeenteraad van 27 januari 2015

RETRIBUTIEREGLEMENT FEESTMATERIAAL EN EVENEMENTEN.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de stadsdiensten feestmateriaal ter beschikking stellen op verzoek van de
gebruiker;
Gelet op het feit dat het ter beschikking stellen van dit materiaal kosten veroorzaakt voor de
stad en het derhalve past dat de gebruiker deze kosten vergoedt;
Gelet op het feit dat de Mechelse bevolking de volledige last draagt van de aanschaffing en
verplaatsing van dit materiaal, zodat het passend is dat de Mechelse verenigingen die zich
inzetten voor de jeugd of overige socio-culturele activiteiten aan de dag leggen en die een deel
van de kostprijs van de overheidsprestatie in verband met het ter beschikking stellen van
feestmateriaal op zich genomen hebben, een vermindering genieten in zake de onderhavige
retributie, evenals activiteiten waar de opbrengst gestort wordt aan een goed doel;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 2 september
2014.
BESLUIT :

Artikel 1 - Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt op
het ter beschikking stellen van materiaal voor evenementen een retributie gevestigd:
A. Een administratiekost
B. Een retributie voor het materiaal per dag en per stuk:

Podium type vario
Groot podium 10 m x 6,60 m
Klein podium 6 m x 4,30 m
Koelcel Cityfreezer 10 m³
Koelcel Humbaur 13 m³
Vaste koelcel 19 m³
Pannenkoekenplaat

Kapstok (40 haken)
Palen
Kiosk
Vlaggen in open lucht
Vlaggen binnen
Schijnwerpers 1000 W
Schijnwerpers 500 W
Spots
Kiesschermen
Zitbanken (4 personen)
PVC stoelen
Nadarbareel
Tafel 1,30 m x 0,60 m
Tafel 2,10 m x 0,60 m
Kieshok
Kiesbus
Spreekgestoelte
C. Voor het vervoer van het feestmateriaal en verkeerssignalisatie door het
stadspersoneel wordt een forfaitaire vergoeding per begonnen uur per arbeider
aangerekend.
Voor de verkeerssignalisatie - het materiaal en het vervoer - wordt geen

retributie aangerekend indien het gebruik ervan wordt opgelegd om
verkeerstechnische redenen op basis van een advies van de lokale politie.

Artikel 2 - Deze retributie valt ten laste van de aanvrager.
Artikel 3 - De retributie in artikel 1 - B en C wordt verhoogd voor niet-Mechelse aanvragers en
ondernemingen of verenigingen met commerciële doeleinden.
Artikel 4 - De retributie in artikel 1 – B en C wordt verminderd voor:
 Mechelse verenigingen, aangesloten bij een erkende stedelijke adviesraad, voor
zover de kwestieuze manifestaties geen winstoogmerk nastreven;
 verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of instellingen van
openbaar nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is;
 activiteiten ongeacht of deze met of zonder inkomprijzen en met of zonder
winstbejag worden georganiseerd, maar waar minimum 1.239,50 euro van de
opbrengst gestort wordt aan een goed doel of aan een liefdadige instelling. De
stortingbewijzen ten gunste van een goed doel of een liefdadige instelling dienen
voorgelegd te worden aan de uitvoeringsdienst en aan de financiële dienst van de
stad Mechelen, ten laatste één maand na het verstrijken van de activiteit;
 de onderwijsinstellingen en bewonersinitiatieven ondersteund binnen het betreffende
reglement van de dienst Wijk- en dorpszaken.
Artikel 5

De retributie voor straatfeesten (vallend onder de toepassing van het gelijknamige
toelagereglement) wordt als volgt bepaald:
- de retributie in artikel 1 - A
- de verminderde retributie zoals bepaald in artikel 4

Artikel 6 - De retributie in artikel 1 – A, B en C is voor evenementen georganiseerd door de
stad of door samenwerkingsinitiatieven met de stad gratis.
Artikel 7- Het ter beschikking gestelde feestmateriaal dient uiterlijk twee werkdagen na het
evenement teruggebracht (binnen de werkuren) te worden en dit zonder enige
schade aan het materiaal en degelijk gestapeld. Zo niet, wordt de retributie voor
materiaal verhoogd.
Indien het feestmateriaal wordt opgehaald door de stadsdiensten, dient het
materiaal op dezelfde plaats en op dezelfde manier gestapeld terug geplaatst te
worden. Zo niet, zullen de stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het
belastingreglement op het uitvoeren van werken voor derden.
Indien het feestmateriaal door de gebruiker niet wordt teruggebracht en de
stadsdiensten dienen het materiaal op te halen, wordt het belastingreglement op
het uitvoeren van werken voor derden toegepast.
Artikel 8 - De organisator dient na het evenement de opkuis zelf uit te voeren. Zo niet, zullen
de stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het belastingreglement op het
uitvoeren van werken voor derden.
Artikel 9 - De retributie voor het ter beschikking stellen van feestmateriaal wordt eisbaar na
beëindiging van de prestaties en/of de terbeschikkingstelling van het materiaal en
moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle geëigende rechtsmiddelen.

Artikel 10- Het college van burgemeester en schepenen werd bij gemeenteraadsbesluit van 28
januari 2014 gemachtigd tot het vaststellen van het tarief.

Artikel 11 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186
van het gemeentedecreet.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

De Secretaris,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

STAD MECHELEN – tarieven feestmateriaal
Beslissing College van burgemeester en schepenen
van 16 januari 2015

Besluit:
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “feestmateriaal en evenementen”, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 27 januari 2015:
A. Er wordt een administratiekost van 25,00 euro aangerekend.
B. Retributie voor materiaal per dag en per stuk:
Podium type vario ...................................................... 10,00 euro
Kapstok (40 haken) .................................................... 5,00 euro
Groot podium 10 m x 6,60 m ...........................
2.000,00 euro
Klein podium 6 m x 4,30 m ..............................
1.000,00 euro
Koelcel Cityfreezer 10 m³ ........................
150,00 euro
Koelcel Humbaur 13 m³ ..........................
200,00 euro
Vaste koelcel 19 m³ ................................
250,00 euro
Pannenkoekenplaat .................................
45,00 euro
Palen ........................................................................ 5,00 euro
Kiosk ........................................................................ 500,00 euro
Vlaggen in open lucht ................................................. 5,00 euro
Vlaggen binnen .......................................................... 2,00 euro
Schijnwerpers 1000 W ................................................ 60,00 euro
Schijnwerpers 500 W .................................................. 50,00 euro
Spots ........................................................................ 5,00 euro
Kiesschermen ............................................................ 5,00 euro
Zitbanken (4 personen) ............................................... 2,00 euro
PVC stoelen ............................................................... 0,75 euro
Nadarbareel ............................................................... 2,00 euro
Tafel 1,30 m x 0,60 m ................................................ 5,00 euro
Tafel 2,10 m x 0,60 m ................................................ 6,00 euro
Kieshok ..................................................................... 10,00 euro
Kiesbus ..................................................................... 5,00 euro
Spreekgestoelte ......................................................... 10,00 euro
C. Voor het vervoer van het feestmateriaal en verkeerssignalisatie door het
stadspersoneel wordt een forfaitaire vergoeding van 35 euro per begonnen uur per
arbeider aangerekend.
Voor de verkeerssignalisatie - het materiaal en het vervoer - wordt geen retributie
aangerekend indien het gebruik ervan wordt opgelegd om verkeerstechnische redenen op
basis van een advies van de lokale politie.
De retributie in B (het feestmateriaal) en C (vervoer materiaal) wordt met 50 % verhoogd voor
niet-Mechelse aanvragers en ondernemingen of verenigingen met commerciële doeleinden.
De retributie in B (het feestmateriaal) wordt met 75% verminderd en de retributie in C
(vervoer materiaal) wordt met 50% verminderd voor:
• Mechelse verenigingen, aangesloten bij een erkende stedelijke adviesraad, voor zover de
kwestieuze manifestaties geen winstoogmerk nastreven;
• verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of instellingen van openbaar
nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is;
• activiteiten ongeacht of deze met of zonder inkomprijzen en met of zonder winstbejag
worden georganiseerd, maar waar minimum 1.239,50 euro van de opbrengst gestort wordt
aan een goed doel of aan een liefdadige instelling. De stortingbewijzen ten gunste van een
goed doel of een liefdadige instelling dienen voorgelegd te worden aan de uitvoeringsdienst

•

en aan de financiële dienst van de stad Mechelen, ten laatste één maand na het verstrijken
van de activiteit;
de onderwijsinstellingen en bewonersinitiatieven ondersteund binnen het betreffende
reglement van de dienst Wijk- en dorpszaken.

De retributie voor straatfeesten (vallend onder de toepassing van het gelijknamige
toelagereglement) wordt als volgt bepaald:
• de retributie in A (administratiekost).
• de verminderde retributie zoals bepaald in artikel 4 van het retributiereglement
(verminderd tarief feestmateriaal en vervoer)
De retributie in A, B en C is voor evenementen georganiseerd door de stad of door
samenwerkingsinitiatieven met de stad gratis.
Het ter beschikking gestelde feestmateriaal dient uiterlijk twee werkdagen na het
evenement teruggebracht (binnen de werkuren) te worden en dit zonder enige schade aan het
materiaal en degelijk gestapeld. Zo niet, wordt de retributie voor het materiaal verhoogd met
50%.
Indien het feestmateriaal wordt opgehaald door de stadsdiensten, dient het materiaal op
dezelfde plaats en op dezelfde manier gestapeld terug geplaatst te worden. Zo niet, zullen de
stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het belastingreglement op het uitvoeren van
werken voor derden.
Indien het feestmateriaal door de gebruiker niet wordt teruggebracht en de stadsdiensten
dienen het materiaal op te halen, wordt het belastingreglement op het uitvoeren van werken
voor derden toegepast.
De organisator dient na het evenement de opkuis zelf uit te voeren. Zo niet, zullen de
stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het belastingreglement op het uitvoeren van
werken voor derden.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De burgemeester
(get.) Bart Somers

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris

Mechelen, 12 juni 2015

Bart Somers
burgemeester

