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Ondersteunende
coronamaatregelen
culturele infrastructuur
1. goedkeuren verlenging termijn
2. bepalen einddatum verlenging

bij

het

gebruik

Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke
culturele infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2007 en
latere wijzigingen.
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 31 maart 2020
betreffende de kosteloze annulering van gebruik culturele infrastructuur door overmacht.
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 april 2020
betreffende de verlenging van de termijn voor de kosteloze annulering van gebruik
culturele infrastructuur door overmacht.
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Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juli 2020 betreffende
ondersteunende coronamaatregelen bij het gebruik culturele infrastructuur.
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 oktober 2020
betreffende ondersteunende coronamaatregelen bij het gebruik culturele infrastructuur.
Ministerieel Besluit van 29 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
Het College besliste op 13 oktober 2020 n.a.v. de aanhoudende gezondheidscrisis om
onderstaande ondersteunende maatregelen te nemen m.b.t. het gebruik van de culturele
infrastructuur:
"Artikel 1
Opdat gebruikers van de culturele infrastructuur hun activiteiten alsnog kunnen
organiseren conform de maatregelen beschreven in het Ministerieel Besluit van 30 juni
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, en latere wijzigingen, staat het College van Burgemeester en Schepenen
toe dat gebruikers hun zaalreservatie omboeken naar een grotere zaal tegen dezelfde
huurprijs als de oorspronkelijke zaal, op voorwaarde dat
- de activiteit plaatsvindt in oktober, november en december;
- de zaalreservatie gebeurd is voor de start van de corona-epidemie in België (13 maart
2020).
Artikel 2
Om gebruikers tegemoet te komen die hun activiteit als gevolg van de maatregelen
beschreven in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen,
moeten annuleren, verlengt het College van Burgemeester en Schepenen de termijn in
de beslissing van 21 april 2020 betreffende de kosteloze annulering van het gebruik van
de culturele infrastructuur door overmacht, gewijzigd bij beslissing van 14 juli 2020, tot
en met 31 december 2020."
De coronacrisis wordt niet bedwongen, getuige ook opnieuw de recente verstrengingen in
de maatregelen (lockdown). Veel organisatoren nemen ondertussen de vlucht vooruit en
wensen ook hun activiteiten in het eerste kwartaal van 2021 te annuleren of te
verplaatsen. Helaas is de onwetendheid over het feit of de lockdown verlengd zal worden,
of er versoepelingen zullen volgen, en als dat zo is welke versoepelingen dat dan zullen
zijn, daar een grote bepalende factor. Veel organisatoren rekenen er op dat dit annuleren
kosteloos kan wegens overmacht. Omwille van de grote onzekerheid is het aangewezen
dit ook kosteloos te doen.
Tegelijk kan je de coronacrisis nog bezwaarlijk als overmacht beschouwen. De crisis is
ondertussen 9 maanden aan de gang en het ziet er niet naar uit dat deze snel zal
eindigen. Het valt bovendien te verwachten dat beperkende maatregelen nog lang zullen
aanhouden. Vanuit die optiek is het aangewezen om de ondersteunende maatregel
(kosteloos annuleren wegens overmacht) nog 1 keer te verlengen maar daarna niet
meer. Organisatoren dienen dan zelf in te schatten of hun activiteit al dan niet kan
blijven plaatsvinden.

Besluit
Artikel 1
Om gebruikers tegemoet te komen die hun activiteit als gevolg van de maatregelen
beschreven in de diverse ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en als gevolg van de
aanhoudende onzekerheid over spelregels wanneer maatregelen weer versoepeld
worden, moeten annuleren, verlengt het College van Burgemeester en Schepenen de
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termijn in de beslissing van 21 april 2020 betreffende de kosteloze annulering van het
gebruik van de culturele infrastructuur door overmacht, gewijzigd bij beslissing van 14
juli 2020 en 13 oktober 2020, tot en met 28 februari 2021.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst alle gebruikers van de gemeentelijke
culturele infrastructuur te informeren dat overmacht door de coronacrisis na 28 februari
2021 niet meer kan ingeroepen worden, zoals beschreven in artikel 5 § 4 van het
betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke culturele infrastructuur,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2007 en latere wijzigingen.
Gebruikers van de gemeentelijke culturele infrastructuur dienen m.a.w. rekening te
houden met de gekende annuleringsvoorwaarden en overeenkomstige
annuleringskosten, voor zover hun activiteit plaatsvindt na 28 februari 2021.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Schepen-Voorzitter,
(get.) Ann Messelier
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