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Toelichting:
In zitting van 19 november 2013 keurde de gemeenteraad nieuwe retributiereglementen goed voor
onder meer feestzaal Rubens, feestzaal Kielpark en feestzaal Gietschotel. Daarbij werden de
tarieven voor de huur van deze zalen fors opgetrokken, met als motivering dat de prijzen voor de
verhuring marktconform en kostendekkend moeten zijn. Voortaan zal er ook met dagdelen van
vier uur gewerkt worden; doelstelling daarvan is meer verenigingen en kandidaat-huurders te
helpen.
In het reglement wordt wel een onderscheid gemaakt naargelang de aard van de activiteit en wordt
een lager tarief toegepast voor sociaal-culturele activiteiten zonder winstoogmerk. Verder kan het
college van burgemeester en schepenen afwijkingen op de prijs toestaan omwille van
opportuniteitsredenen op basis van een gemotiveerde beslissing.
Dat alles biedt echter weinig garanties voor de verenigingen:
Vooral voor verenigingen die de zalen voor meerdere dagen willen huren, lopen de nieuwe
prijzen hoog op. Van enkele honderden euro naar meerdere duizenden euro.
Aan welke voorwaarden zal men moeten voldoen om een afwijking op de huurprijzen te
kunnen krijgen en hoe wordt dit aan de verenigingen gecommuniceerd??
Het lijkt er dan ook eerder op dan in plaats van meer mogelijkheden te creëren voor de
verenigingen, de verenigingen door het nieuwe reglement minder gebruik zullen kunnen maken
van de zalen
Verschillende verenigingen hebben dan ook aan de alarmbel getrokken, en vragen een aanpassing
van de prijzen. In reactie daarop stelt het stadsbestuur dat er genoeg alternatieven zijn, die men via
de dienst “Zaalzoeker” van de stad Antwerpen kan vinden. Een kleine test leert echter dat die
“Zaalzoeker” maar weinig soelaas biedt.
Graag had ik dan ook van de schepen vernomen of hij bereid is in te gaan op de vragen van de
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verenigingen en het reglement aan wil passen, door bijvoorbeeld differentiatie in te voeren in de
prijzen.
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