Uittreksel uit het notulenboek Gemeenteraad

Datum zitting

31/03/2011

Aanvangsuur zitting

20:00

Locatie

Raadzaal

Uitbreiding reglement korting op de drankenfactuur met sportaccommodaties
Heragendering
Kenmerk : 258187

Aanwezigheid:
Naam
dhr. M. Keulen
dhr. G. Willen
dhr. M. Curvers
dhr. R. Baldewijns
mej. S. Martens
dhr. P. Tollenaers
dhr. A. Bervaes
dhr. M. Stevens
dhr. R. Nivelle
dhr. A. Vangronsveld
mevr. J. Hendriks-Kuijpers
dhr. S. Palmans
dhr. P. Nelissen
dhr. P. Van Berkel

Functie
Voorzitter
Burgemeester
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Aanw
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Naam
mevr. V. Jans
dhr. F. Puts
dhr. F. Stouten
dhr. M. Geurts
mevr. A. Jeurissen
dhr. S. Meulemans
mevr. V. Schellingen
dhr. S. Roox
dhr. L. Joosten
mevr. O. Massot
dhr. M. Kerkhofs
dhr. N. Houben
mevr. L. Osmani
dhr. W. Vancleynenbreugel

Functie
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Secretaris

Aanw
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

De gemeenteraad,
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad dd 06/09/2007 aangaande toelage
aan verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van Lanaken betreffende
korting op drankfactuur;
Gelet op de overeenkomst tussen het gemeentebestuur Lanaken en Brouwerij
Haacht goedgekeurd in de gemeenteraad van 22/12/2005;
Overwegende dat de gemeente een toelage wenst toe te kennen aan verenigingen
van Lanaken aangesloten bij een erkende adviesraad;
Overwegende dat de gemeente deze toelage ziet als een tegemoetkoming naar de
verenigingen toe voor de ristorno's die zij ontvangt van Brouwerij Haacht;
Overwegende dat het noodzakelijk is om het bestaande reglement uit te breiden
met "in en rond gemeentelijke sporthallen";
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad in haar vergadering van
07 februari 2011;
Overwegende dat er voldoende krediet is voorzien in de begroting 2011 op
artikelnummer 76030/332-02;
BESLUIT:

23/11/2016
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Artikel 1: Verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van Lanaken
kunnen voor de organisatie van een activiteit in en rond een:
- gemeentelijk ontmoetingscentrum, buurthuis of cultureel centrum
- gemeentelijke sporthal
een korting op de drankfactuur ontvangen.
Artikel 2: De aankopen dienen te gebeuren bij depositair Poesen bvba,
Schutterijstraat 4, 3740 Bilzen.
Artikel 3: De korting
- De korting bedraagt 10% op de productenlijst die contractueel is afgedwongen of
overeengekomen met Brouwerij Haacht
- De korting wordt gegeven op het bedrag exclusief BTW
- De korting wordt bekomen voor alle soort activiteiten
Artikel 4: De uitbetaling
- De vereniging dient een kopie van de drankfactuur én het betalingsbewijs te
bezorgen op het secretariaat van de afdeling Vrije Tijd, na afloop van de activiteit en
ten laatste op 31 januari van het nieuwe dienstjaar.
- De uitbetaling gebeurt via overschrijving door de financieel beheerder
- De uitbetaling gebeurt éénmaal per kwartaal
- De uitbetaling gebeurt slechts nadat er een bewijs van betaling van de betreffende
factuur wordt voorgelegd
- De uitbetaling gebeurt na invulling van een aanvraagformulier door de aanvrager,
en wordt ondertekend door het afdelingshoofd en ter controle voorgelegd aan een
afvaardiging van de Raad van Bestuur van het gemeenschapscentrum.
Artikel 6: Dit reglement treedt, met terug werkende kracht, in werking op 01 januari
2011
Stemming:
Op vraag van de heer Mark Geurts legt de Voorzitter volgend amendement voor ter
stemming : De CD&V/N-Va fractie vraagt om de uitbreiding van dit reglement met
"in en rond een gemeentelijke sporthal" met terugwerkende kracht tot 06.09.2007 in
voege te laten treden en dit om het discriminerend effect t.o.v. bepaalde
verenigingen volledig weg te werken.
Het amendement wordt verworpen met 13 stemmen niet akkoord (Open VLD/SP.a)
en 12 stemmen akkoord (CD&V/N-Va en Vlaams Belang) (25).
Het voorliggend agendapunt wordt goedgekeurd met 13 stemmen akkoord (Open
VLD/SP.a) en 12 onthoudingen (CD&V/N-Va en Vlaams Belang) (25).

Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.

Namens de gemeenteraad,

23/11/2016
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Get. William Vancleynenbreugel
gemeentesecretaris

Get. Stefan Meulemans
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,

W. Vancleynenbreugel
gemeentesecretaris

23/11/2016

Stefan Meulemans
voorzitter
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