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Verontschuldigd:
Voorwerp

Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken
bij uitzondering

Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 41 en artikel 285 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 26 § 6 van het Algemeen Retributiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 12 december 2019 en latere wijzigingen.
Artikel 6 § 1 en § 3, en artikel 11 § 1 van het Gemeentelijk reglement betreffende het
huren en gebruiken van de gemeentelijke culturele infrastructuur, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 20 december 2007 en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
In artikel 26, § 6 van het Algemeen Retributiereglement is het volgende bepaald:
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“Bij wijze van uitzondering kunnen bij thema-avonden speciale bieren aangevraagd en
aangeboden worden. De aanvraag gebeurt gemotiveerd en schriftelijk bij het College van
Burgemeester en Schepenen en wordt toegestaan of afgewezen na advies van het
evenementenloket. Wanneer deze uitzondering toegestaan wordt, wordt aan de
organisator in kwestie steeds een volledige bak aangerekend, ongeacht of deze bak
volledig verbruikt is.”
Tijdens het eerste weekend van oktober vond het ezelsweekend plaats. De organisatie
van het weekend werd uitbesteed aan ComEmotion. Voor Ezelgem Live heeft
Comemotion dranken besteld bij Drankencenter Schotte. Deze bestelling bevatte ook
witte wijn, rode wijn en cava. Deze producten moeten tot eind dit jaar normaal
afgenomen worden bij Drankenhandel Decuypere, maar Comemotion wist dat niet.
Bijgevolg is ook geen verkoopprijs voor deze dranken vastgesteld.
Om deze wijnen te kunnen aanrekenen aan de 3 partners die de baruitbating voor hun
rekening hebben genomen, dient het College evenwel een verkoopprijs vast te stellen
conform bovenstaande regel.
Besluit
Artikel 1
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring om bij
uitzondering de volgende wijnen tegen de volgende eenheidsprijzen aan te bieden tijdens
het Ezelsweekend:
Drank
Le Petit Noir Chardonnay 75cl
Le Petit Noir Merlot 75cl
MVSA Cava Brut 75 cl

Eenheidsprijs
Excl. BTW
€ 5,68
€ 5,68
€ 8,78

Deze uitzondering is beperkt tot de duur van de activiteit “Ezelsweekend” van 2 tot en
met 4 oktober 2020 in de Kubox.
Artikel 2
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Burgemeester,
(get.) Francis Benoit
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