Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke schoolinfrastructuur
door de Laakdalse verenigingen.
Zitting gemeenteraad van dinsdag 23 februari 2021, houdende wijziging van het
gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019.
Gecoördineerde tekst gepubliceerd op de website van de gemeente op 4 maart
2021.

BESLUIT
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten laste van
de Laakdalse verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke schoolinfrastructuur, een
retributie geheven.
Artikel 2
Voor het gebruik van lokalen in de gemeentescholen wordt een retributie geheven van € 11 per lokaal
en per dag occasioneel gebruik.
De speelplaats wordt beschouwd als een lokaal.
Voor het gebruik van de speelplaats voor het houden van tentfuiven wordt een retributie van € 27 per
dag occasioneel gebruik geheven.
Het gebruik van de toiletten zit begrepen in de retributie.
Het water- en elektriciteitsgebruik zit begrepen in de retributie, uitgezonderd voor het gebruik van de
speelplaats.
Artikel 3
Voor het nemen van een jaarabonnement voor het gebruik van lokalen in de gemeentescholen wordt
een retributie geheven van:
• € 486 per jaar per lokaal voor het wekelijks gebruik van een lokaal
• € 243 per jaar per lokaal voor het tweewekelijks gebruik van een lokaal
• € 119 per jaar per lokaal voor het maandelijks gebruiken van een lokaal.
De speelplaats wordt beschouwd als een lokaal.
Het gebruik van de toiletten zit begrepen in de retributie.
Het water- en elektriciteitsgebruik zit begrepen in de retributie, uitgezonderd voor het gebruik van de
speelplaats.
Een jaarabonnement loopt gelijk met een burgerlijk jaar.
Voor het kalenderjaar 2021 wordt aan de gebruikers die een jaarabonnement afsluiten en die in 2020
ook een jaarabonnement hadden afgesloten, een vermindering toegekend ten belope van de helft van
de retributie bepaald in lid 1 van dit artikel.
De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

Artikel 4
De retributie is verbonden aan de index van de consumptieprijzen (gezondheidsindexcijfer) en zal bij
stijging of daling naar evenredigheid worden aangepast. De eerste aanpassing geschiedt na een jaar
en geldt telkens voor geheel het volgende jaar. Zij zal aldus de eerste maal geschieden op 1 januari
2021 en wordt als volgt berekend:
Oorspronkelijk retributiebedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer van de maand
voorafgaand aan de aanpassing, en gedeeld door de basisindex. Als basisindex geldt het indexcijfer
van de maand december 2019.
Artikel 5
Een bedrag gelijk aan de vermoedelijke retributie zal tenminste 14 dagen voordat de activiteit
doorgaat gestort worden op het rekeningnummer van het gemeentebestuur van Laakdal.

