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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen 
van 7 december 2022

Digitale ondertekening namens het college:

burgemeester, algemeen directeur,
Jan Seynhaeve Kurt Parmentier

                      

Aanwezig
Jan Seynhaeve, burgemeester
Mathieu Desmet, Kevin Defieuw, Geert Breughe, Lobke Maes, Stijn Tant, Bas Surmont, 
Marie De Clerck, schepenen
Kurt Parmentier, algemeen directeur

Aanpassing tarieven gebruik technisch materiaal in socio-culturele 
infrastructuur

Feiten, context en argumentatie
In uitvoering van het gebruikers- en tariefreglement socio-culturele infrastructuur 
(beslissing van de gemeenteraad van 3 juli 2020) moet het college van burgemeester en 
schepenen de prijslijst voor het gebruik van technisch materiaal in de socio-culturele 
infrastructuur vaststellen. De huidige lijst dateert van 2017, de prijzen op die lijst werden 
sinds 2013 niet meer aangepast.

In bijlage de berekening van de nieuwe prijzen.

Het voorstel van nieuwe prijslijst werd goedgekeurd op de culturele raad van 28 
november 2022.

Vorige beslissingen
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2017: tarieven 

gebruik technisch materiaal in socio-culturele infrastructuur.
• Beslissing van de gemeenteraad van 3 juli 2020: gebruikers- en tariefreglement 

socio-culturele infrastructuur.
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2013: 

tarieven gebruik technisch materiaal in socio-culturele infrastructuur.

Bijlagen
• Advies culturele raad.
• Berekening tarieven.

Hogere regelgeving
• Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56.
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Beslissing

Beslist de tarieven voor gebruik van technisch materiaal in socio-culturele infrastructuur 
als volgt vast te stellen:

Artikel 1
Volgend materiaal wordt op vraag ter beschikking gesteld in de feestzalen van OC de 
Cerf, OC De Stekke en schouwburgzaal Guldenberg en volgende tarieven worden hierbij 
gehanteerd:
Omschrijving Tarief en eenheid
Vast geluidssysteem (vaste luidsprekers, 2 monitors, 
geluidstafel)

€ 18/forfaitair

Extra monitor € 4 per stuk/forfaitair
Vaste basisbelichting (20 kW met lichttafel) € 18/forfaitair
Per 5 kW extra € 6 per 5 kW/forfaitair
Grootbeeldbeamer en vast scherm € 30 forfaitair
Bewegende LED-wash € 6 per stuk/forfaitair
Bewegende spot € 12 per stuk/forfaitair
Sunstrip € 6 per stuk/forfaitair
Tribune-opstelling in OC De Stekke € 30 forfaitair
Micro op statief € 4 per stuk/forfaitair
Draadloze micro € 8 per stuk/forfaitair
Headset € 8 per stuk/forfaitair
CD-speler of mini-disc € 3 per stuk/forfaitair
DVD/Video/Blue-Ray speler € 4 per stuk/forfaitair
Hazer € 12 per stuk/forfaitair
Black Light € 6 per stuk/forfaitair
Stroboscoop € 6 per stuk/forfaitair
Spiegelbol € 3 per stuk/forfaitair
Kleine beamer (mobiel) € 18 per stuk/per dag
Scherm 4 x 3 m (mobiel) € 12 per stuk/per dag
Scherm klein (mobiel) € 6 per stuk/per dag
Spreekstoel € 4 per stuk/forfaitair
Decibelmeter € 18 per stuk/forfaitair
Compacte mobiele geluidsinstallatie (1 luidspreker met 
micro en cd-speler)

€ 12 per stuk/per dag

Compacte mobiele geluidsinstallatie met 2 luidsprekers en 
geluidstafel

€ 30 per stuk/per dag

Mobiele geluidsinstallatie met 4 luidsprekers, 2 subs en 
geluidstafel

€ 120 per stuk/per dag + € 
100 voor op- en afbouw 
door theatertechniekers

Extra luidspreker(s) € 12 per stuk/per dag
Alle door de gebruiker aangevraagd materiaal wordt geplaatst door de diensten van het 
Cultuurcentrum.

Artikel 2
Volgend materiaal kan geleend worden voor gebruik in alle vergaderaccommodatie en 
leskeukens, bij tentoonstellingen, activiteiten in de Dwarsschuur, in de cafetaria’s van OC 
de Cerf, OC De Stekke en CC Guldenberg en in de polyvalente zalen van De 
Porseleinhallen en de Kleine Porsies, volgende tarieven worden hierbij gehanteerd:
Omschrijving Tarief 
Micro op statief € 4 per stuk/forfaitair
Draadloze micro € 8 per stuk/forfaitair
Kleine beamer (mobiel) € 18 per stuk/per dag
Scherm 4 x 3 m (mobiel) € 12 per stuk/per dag



3/3

Scherm klein (mobiel) € 6 per stuk/per dag
Spreekstoel € 4 per stuk/forfaitair
Decibelmeter € 18 per stuk/forfaitair
Compacte mobiele geluidsinstallatie 
(1 luidspreker met ingebouwde micro en cd-
speler)

€ 12 per stuk/per dag

Compacte mobiele geluidsinstallatie met 
2 luidsprekers en geluidstafel

€ 30 per stuk/per dag

Mobiele geluidsinstallatie met 4 luidsprekers, 
2 subs en geluidstafel

€ 120 per stuk/per dag + € 100 voor op- en 
afbouw door theatertechniekers

Extra luidspreker(s) € 12 per stuk/per dag
Voor OC de Cerf, OC De Stekke en CC Guldenberg: alle door de gebruiker aangevraagd 
materiaal wordt geplaatst door de diensten van het Cultuurcentrum.
Voor alle andere locaties: alle door de gebruiker geleend materiaal moet afgehaald en 
teruggebracht worden op eigen kosten en eigen risico op de afgesproken dagen en uren. 
De gebruiker moet zich aanbieden met voldoende mankracht en met een gesloten 
personen- of bestelwagen. Het laden en lossen gebeurt steeds door de gebruiker zelf.
De mobiele geluidsinstallatie met 4 luidsprekers wordt daarentegen steeds geleverd en 
geplaatst door de diensten van het Cultuurcentrum.
 
Artikel 3
Standaard (vast) aanwezige tafels, stoelen en podiumelementen zijn gratis ter 
beschikking van de gebruiker voor zover deze door de gebruiker geplaatst en 
weggenomen worden. Indien de gebruiker opteert om tafels, stoelen en/of 
podiumelementen door de diensten van het Cultuurcentrum te laten plaatsen en 
wegnemen, wordt volgende vergoeding aangerekend: 20 euro per uur/per medewerker 
op werkdagen, 40 euro per uur/per medewerker op zaterdagen, zon- en feestdagen.
 
Artikel 4
Het gewenste materiaal wordt minstens 6 weken vooraf doorgegeven. Bij het behandelen 
van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens datum van ontvangst van de 
aanvraag tot gebruik van het materiaal. Bij aanvragen voor technisch materiaal op 
minder dan 14 dagen, wordt het tarief verdubbeld.
 
Artikel 5
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2017 houdende 
de tarieven voor gebruik van technisch materiaal in socio-culturele infrastructuur wordt 
opgeheven.


