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12. Energiereglement gemeentelijke zalen - Aanpassing
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 september 2013 inzake de goedkeuring van een
energiereglement voor gemeentelijke zalen;
Overwegende dat het goedgekeurde reglement na twee jaar aan een evaluatie toe was en dat aan de
gemeentelijke adviesraden gevraagd is om daarover van gedachten te wisselen en desgevallend een
advies te formuleren;
Gelet op het advies d.d. 4 juni 2015 van het Dagelijks Bestuur van de cultuurraad;
Gelet op het advies d.d. 2 juni 2015 van de jeugdraad;
Gelet op het advies d.d. 10 juni 2015 van de sportraad;
Gelet op het verslag d.d. 16 juni 2015 van de ouderenadviesraad;
Overwegende dat er over het algemeen tevredenheid bestaat over het vastgestelde
energiereglement, maar dat wordt voorgesteld om specifiek voor een drankgelegenheid
(gelegenheidscafé), verschillend van een receptie, een vast aantal uren – bepaald op 5 – aan te
rekenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Algemeen

Het gemeentebestuur van Wichelen beschikt over een aantal lokalen die ter beschikking gesteld
kunnen worden aan verenigingen mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden opgenomen in dit
reglement en het gebruiksreglement.
Gezien de stijgende energieprijzen wil het gemeentebestuur elke gebruiker op een duurzame en
verantwoorde manier leren omgaan met energie.
Vanaf 01 oktober 2013 vraagt het gemeentebestuur aan elke gebruiker om een minimale bijdrage te
leveren in de energieprijzen.
Art. 1 - Gemeentelijke lokalen
De gemeentelijke lokalen worden onderverdeeld in 2 klassen:
Klasse A
Turnzaal gemeenteschool Wichelen


Polyvalente zaal gemeenteschool Serskamp



De Kapelle van de Bruinbeke



‘t Ankerpunt Serskamp

Klasse B


Eetzaal + overdekte speelplaats gemeenteschool Wichelen



Eetzaal gemeenteschool Serskamp



Zaaltje Grafmakershuisje Wichelen



Grafmakershuisje Wichelen



Middenlokaal gemeentedomein Wichelen



Gemeentedomein Wichelen – lokalen hoofdgebouw



Pastorie Serskamp



Pastorie Schellebelle



Oud gemeentehuis Wichelen



Voormalig gemeentehuis Wichelen



Gemeentehuis Serskamp



School ’t Belleken Schellebelle

Art. 2 - De gebruikers
Alle gebruikers van gemeentelijke lokalen dienen dit energiereglement te onderschrijven en te
respecteren. Er wordt geen onderscheid gemaakt wat het type gebruiker betreft.
Gebruikers die over een vast toegewezen lokaal beschikken, dienen hun activiteitenkalender op
voorhand door te geven.

Gebruikers die hun energieverbruik rechtstreeks met de energieleverancier afrekenen, vallen niet
onder dit reglement.
Art. 3 - Energieprijzen


Naargelang de klasse van de lokalen worden de volgende zalen in de gemeente ter
beschikking gesteld tegen de volgende energieprijzen:



Energieprijzen gemeentelijke zalen (tarieven water/elektriciteit/gas)

PERIODE


WINTER



(01/10 tem
30/04)



ZOMER



(01/05 tem
30/09)



ZAAL KLASSE A



ZAAL KLASSE B



3,00 €/u



1,00 €/u



1,50 €/u



0,50 €/u

Per type activiteit zal er een vast aantal uren gerekend worden:

THEATERVOORSTELLING/BABYBORREL/FUIF/EETFESTIJN/COMMUNIEFEEST

24 uur

RECEPTIE

12 uur

DRANKGELEGENHEID

5 uur

ACTIVITEITEN VERENIGINGEN/ EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

4 uur

TRAINING/SPORTACTIVITEIT/VERGADERING/REPETITIE

2 uur

Bij twijfel ligt de beslissing van het aantal aangerekende uren bij het college van burgemeester en
schepenen.
De vermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze worden
op 1 oktober van ieder jaar aangepast aan de index van de maand september van het voorgaande
jaar volgens de formule R x i waarbij
I
R : tarief zoals vastgesteld in dit artikel hierboven
I : de index van de maand september 2013 (basis 2004 = 100)

i : index van de pas voorbije maand september
Art. 4 - Het gebruik
Het ondertekenen van het energiereglement verbindt de gebruiker aan de bepalingen van dit
reglement en waarborgt de stipte naleving ervan.
Bij het einde van de activiteit dient de gebruiker van het lokaal:


De verwarming terug te brengen tot 5 graden of de stand ‘1’, afhankelijk van het
systeem.



Alle lichten te doven.



De ramen en deuren van de lokalen te sluiten en te vergrendelen met de sleutel.

Inbreuken op deze regels zullen als een grove fout beschouwd worden.
Art. 5 - Bezwaren, betwistingen en sancties




Eventuele bezwaren of betwistingen
o

schriftelijk overzenden aan het college van burgemeester en schepenen

o

uiterlijk 3 werkdagen na vaststelling van de bezwaren of de betwistingen

Sancties
o

het college van burgemeester en schepenen kan bij niet-naleving van dit reglement
beslissen om de zaal onmiddellijk terug te vorderen

o

bij niet of laattijdig betalen van de verschuldigde bedragen (eventuele schade,
energie, …) behoudt het bestuur zich het recht voor om gepaste maatregelen te
treffen teneinde die openstaande bedragen te innen

o

bij buitensporig verbruik van de nutsvoorzieningen, behoudt het college zich het
recht voor om de kosten ten laste te leggen van de gebruiker

o

indien de gebruiker consequent en herhaald nalaat verantwoord om te gaan met
nutsvoorzieningen, kan het college in de toekomst weigeren lokalen aan de
gebruiker ter beschikking te stellen.

o

bij het niet-doorgeven van het gebruik van een lokaal - dat geldt eveneens voor
gebruikers van vaste lokalen - zal er een boete van minimum €250 aangerekend
worden

Art. 6 - Afwijkende aanvragen
Aanvragen die afwijken van dit reglement zullen door het college van burgemeester en schepenen
behandeld worden.
Art. 7 - Goedkeuring reglement

Dit reglement werd na advies van de verschillende adviesraden goedgekeurd in de gemeenteraad
van 25 september 2013 en na gelijkaardige adviesprocedure gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van
26 augustus 2015 en heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2015.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,
get. Frans Coppens

De voorzitter,
Luc Galle
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De voorzitter,

