1. Titel
Reglement korting op de drankenfactuur. Goedkeuring. (Zaak: 144662)
2. Vermelding beslissend orgaan
Gemeenteraad van 21 februari 2022.
Naam
mevr. J. Neven
dhr. M. Keulen
mevr. A. Puts
mevr. C. Gorissen
dhr. P. Verheyen
dhr. D. Terwingen
mevr. J. Martens
dhr. M. Stevens
dhr. P. Nelissen
dhr. P. Van Berkel
mevr. V. Jans
dhr. F. Stouten
mevr. A. Jeurissen
mevr. V. Schellingen
dhr. L. Joosten
dhr. R. Mechels
*Niet Stemgerechtigde

Functie
Voorzitter
Burgemeester
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen-Vz BCSD
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Raadslid
Raadslid

Aanw.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Naam
dhr. JP. Hermans
dhr. T. Castermans
dhr. D. Geurts
dhr. B. Paulissen
mevr. S. Loubele
dhr. J. Moors
dhr. R. Withofs
dhr. B. Geurts
dhr. P. Janssen
dhr. D. Opsteyn
dhr. B. Mechels
mevr. A. Roemans
mevr. N. Vanaubel
dhr. W. Vancleynenbreugel

Functie
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Algemeen directeur
Vertrouwenspersoon*

Aanw.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3. Bevoegdheid
•
•

Artikel 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het begrip dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 juni
2019.

4. Juridische context
•
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Uitbreiding reglement korting op de drankenfactuur met sportaccommodaties, zoals
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 31 maart 2011.

5. Feitelijke context
Gemeente Lanaken hernieuwt haar reglement inzake de toekenning van de korting op de
drankenfactuur wanneer er activiteiten georganiseerd worden in de socio-culturele of
sportaccommodaties van de gemeente. Deze toelage wordt nog steeds gezien als een
tegemoetkoming naar de verenigingen voor de ristorno’s die de gemeente ontvangt van Brouwerij
Haacht.
Het reglement wordt administratief vereenvoudigd in die zin dat de korting voortaan wordt toegepast
op de volledige factuur van drankenhal Poesen i.p.v. de korting o.b.v. de productenlijst die
contractueel is afgedwongen of overeengekomen met Brouwerij Haacht. Deze vereenvoudiging is dus
ook in het voordeel van de verenigingen.
Gemeente
Lanaken

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken, T 089 730 730
info@lanaken.be, www.lanaken.be

6. Vormvereisten / adviezen

7. Motivering

8. Financiële aspecten
Dienstjaar/-jaren
Algemene rekening(en) (AR)
Beleidsitem(s) (BI)
Actieplan - Actie
Investeringsproject - subproject

2022-…
64930000 – Subsidies aan verenigingen op
basis van een reglement
070930 – Ondersteuning culturele verenigingen
n.v.t.
n.v.t.

9. Besluit
De gemeenteraad gaat akkoord met het aangepaste reglement inzake de korting op de
drankenfactuur, met ingang vanaf 1 maart 2022.
Artikel 1:
Erkende verenigingen kunnen een korting op de drankfactuur ontvangen voor de organisatie van een
activiteit in en rond een:
- gemeentelijk ontmoetingscentrum, buurthuis of cultureel centrum
- gemeentelijke sporthal
Artikel 2:
De aankopen dienen te gebeuren bij drankenhal Poesen bvba, Schutterijstraat 4, 3740 Bilzen.
Artikel 3:
De korting bedraagt 10% op de volledige factuur, excl. BTW en wordt bekomen voor alle soort
activiteiten.
Artikel 4: Aanvraag en uitbetaling
De aanvrager bezorgt het aanvraagformulier - met een kopie van de drankenfactuur en het
betalingsbewijs als verantwoordingsstuk – per e-mail op vrijetijdsinfopunt@lanaken.be of per post
Gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken.
Het college van burgemeester en schepenen neemt – op advies van de afdeling MENS – een
beslissing over de toekenning van de korting.
De uitbetaling gebeurt 1 keer per kwartaal.

Artikel 5:
Dit reglement treedt in voege op 1 maart 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 286,
287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur. Er wordt melding gemaakt bij de
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.
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