
UITTREKSEL 
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk 
ZITTING van 15.09.2016 
 
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester 
               voorzitter gemeenteraad; 

Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl 
DE DONDER, schepenen; 
Kaat OLIVIER, schepen van ambtswege; 
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Louis HAERINCK, Sabine 
DEKNUDT-MICHIELS, Ingrid DEROUBAIX, Bert SCHELFHOUT 
(aanwezig vanaf punt 2), Tundie D’HONT, Filip TERRYN, Jurgen BEKE, 
Sophie MESPREUVE, Matthias VANNESTE, Frieda DEJAGER, Rolande 
LIBERT, Mieke OTTEVAERE en Marleen PRAT, raadsleden; 
Paulien SANTENS, waarnemend gemeentesecretaris. 

 
 

- - - - - 
 

17. Retributiereglement kantine Olieberg - goedkeuring  
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
In het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2015 werd beslist om de 
thematiek van de drankprijzen voor zowel cultuur als sport gezamenlijk te herbekijken. 
Gezien de specificiteit van de gebruikers van enerzijds de sportinfrastructuur en anderzijds 
van de culturele infrastructuur, kan er moeilijk geopteerd worden voor één 
retributiereglement voor sport en cultuur. Wel is het wenselijk de verkoopprijzen van dranken 
voor de eenmalige gebruikers van de sportinfrastructuur gelijk te stellen met deze van de 
gebruikers van de culturele infrastructuur om tot een uniformer en fair reglement te komen 
voor de gebruikers. 
 
Het retributiereglement ‘kantine Olieberg’ werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 
8 juli 2015. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 juni 2016 beslist de aankoop en 
levering van dranken toe te wijzen aan Drankcenter Schotte, Bieststraat 6 te 8790 Waregem. 
Op deze locatie werkte men reeds met de diensten van drankcenter Schotte door de 
overname van de kantine in 2015 van KVC Deerlijk sport voetbal. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om alle aankoopprijzen incl. btw van 
de frisdranken en de gewone pils te verdubbelen in prijs voor de verenigingen. De prijzen 
van de speciale bieren wordt niet verdubbeld maar daar wordt de aankoopprijs incl. btw 
vermeerderd met 0,50 euro.  
 
Diverse simulaties werden gemaakt waarbij de aankoopprijs van de diverse dranken werd 
vermenigvuldigd met een factor die een gelijkblijvende opbrengst voor de gemeente zo goed 
mogelijk diende te benaderen/garanderen. 
 
Bijgevolg wordt voorgesteld de drankprijzen als volgt te bepalen:  
 

Artikel Nieuwe prijs Huidige prijs 
Plat water 20 cl 0,16 euro 0,48 euro 
Bruisend water 20 cl 0,16 euro 0,48 euro 
Coca-cola 20 cl 0,80 euro 0,82 euro 



Coca cola light  20 cl 0,80 euro 0,82 euro 
limonade 20 cl 0,36 euro 0,40 euro 
fruitsap 20 cl 0,66 euro 0,87 euro 
Ice tea 20 cl 0,40 euro 0,82 euro 
Pils vat 50 l 162,64 euro 168,72 euro 
Pils fles 25 cl 0,78 euro 0,82 euro 
Niet -alcoholisch 25 cl 0,82 euro 1,00 euro 
Carlsberg 25 cl 1,33 euro 1,58 euro 
Bruine pils 33 cl 1,12 euro 1,98 euro 
Blond hoge gisting 33 cl 1,20 euro 1,46 euro 
Bruin hoge gisting 33 cl 1,20 euro 1,46 euro 
Duvel 33 cl 1,61 euro 2,28 euro 
Blond speciaal 33 cl 1,60 euro 1,68 euro 
kriekbier 25 cl 1,23 euro 1,68 euro 

 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 17 augustus 2016: 
- akkoord te gaan met het bovenstaande voorstel van aanpassingen van het 

retributiereglement kantine Olieberg; 
- dit voorstel voor te leggen voor advies aan de raad van beheer van de sportinfrastructuur 

in de vergadering van 27 september 2016.  
 
In zitting van 31 augustus 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen de 
voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit voorstel betreffende de aanpassing van het 
retributiereglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen in de 
gemeenteraadszitting van 15 september 2016. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het vaststelling 
van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat binnen twintig 
dagen na het besluit van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de retributies een 
kopie wordt verzonden naar de provinciegouverneur. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen: 
 
Art. 1. - Het retributiereglement kantine Olieberg, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting 
van 8 juli 2015, op te heffen met ingang van 1 oktober 2016. 
 
Art. 2. – Onderstaand retributiereglement kantine Olieberg goed te keuren met ingang van 1 
oktober 2016. 
 
RETRIBUTIEREGLEMENT KANTINE OLIEBERG  
 
1.1  ALGEMEEN 
 
Art. 1. - Onderstaande huurprijzen gelden voor de gebruikers van de kantine uit Deerlijk. 
Voor gebruikers van buiten Deerlijk wordt de prijs aan 200 % berekend. 
 
Art. 2. - Een gebruiker van Deerlijk is een individu met domicilie in Deerlijk of een vereniging, 
club of organisatie met draagvlak in Deerlijk. De organisatie van de activiteit gebeurt vanuit 
Deerlijk. 
 
Art. 3. - Private en commerciële activiteiten worden geweigerd. 



 
1.2.TARIEF HUUR KANTINE 
 

Omschrijving Dagen Tarief 
Huur gekoppeld aan 
reguliere werking 

weekdag (maandag tot 
vrijdag) 

20 euro 

Huur gekoppeld aan 
reguliere werking 

weekenddag en feestdag 
 

30 euro/dag 

Huur gekoppeld aan 
vergadering 

weekdag (maandag tot 
vrijdag) 

14 euro 

Huur gekoppeld aan 
eenmalige activiteit 

weekdag (maandag tot 
vrijdag) 

25 euro 

Huur gekoppeld aan 
eenmalige activiteit 

weekenddag en feestdag 
 

50 euro/dag 

 
Een reguliere werking is een werking georganiseerd door de gebruikers op de sportvelden 
met een lopende competitie. Hieronder vallen eveneens activiteiten gekoppeld aan de 
werking. 
 
Een eenmalige activiteit is een losstaande activiteit georganiseerd door een niet-vaste 
gebruiker van de sportvelden.  
 
Tijdens het weekend en op feestdagen kan slechts 1 gebruiker per dag de kantine huren.  
 
Indien in de week meerdere gebruikers per dag de kantine willen huren, betalen zij telkens 
het tarief ongeacht de tijdsduur.  
 
1.3. BIJZONDERE GEVALLEN 
 
Art. 4. -  Vergaderingen 
Bij bestuursvergaderingen van gemeentelijke raden en commissies en hun werkgroepen is 
het gebruik van de kantine Olieberg gratis. 
 
Art. 5. -  Gemeentelijke activiteiten 
Voor activiteiten georganiseerd door de gemeente en gemeentelijke raden, is het gebruik 
van de kantine Olieberg gratis.  
 
1.4. DRANKPRIJZEN (aangepast CBS 03.10.2018) 
 
Art. 6. - De prijs van de dranken voor de gebruikers wordt als volgt bepaald: 
 
alle aankoopprijzen incl. btw van de frisdranken en de gewone pils wordt verhoogd met 
100%. De prijzen van de speciale bieren wordt niet verdubbeld maar daar wordt de 
aankoopprijs incl. btw vermeerderd met 0,50 euro.  
 

Artikel Nieuwe prijs Huidige prijs 
Plat water 20 cl 0,24 euro 0,28 euro 
Bruisend water 20 cl 0,24 euro 0,28 euro 
Coca-cola 20 cl 0,92 euro 0,82 euro 
Coca cola light/zero  20 cl 0,92 euro 0,82 euro 
Limonade 20 cl 0,66 euro 0,36 euro 
Fruitsap 20 cl 0,72 euro 0,68 euro 
Ice tea 25 cl 0,68 euro 0,50 euro 
Pils vat 50 l 148,84 euro 165,96 euro 



Pils fles 25 cl 0,94 euro 0,80 euro 
Niet -alcoholisch 25 cl 0,88 euro 0,96 euro 
Carlsberg 25 cl 1,37 euro 1,33 euro 
Bruine pils 25 cl 1,28 euro 1,13 euro 
Blond hoge gisting 33 cl 1,15 euro 1,21 euro 
Bruin hoge gisting 33 cl 1,15 euro 1,21 euro 
Duvel 33 cl 1,68 euro 1,63 euro 
Blond speciaal 33 cl 1,16 euro 1,63 euro 
Kriekbier 25 cl 0,99 euro 1,23 euro 
West-Vlaams streekbier 1 (Kwaremont) 1,45 euro / 
West-Vlaams streekbier 2 (Omer) 1,67 euro / 
West-Vlaams streekbier 3 (Duchesse) 1,46 euro / 

 
 
Art. 7. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de prijs van de 
dranken, zoals vermeld in huidige retributiereglement, aan te passen aan de 
prijsaanpassingen van de respectievelijke leverancier(s).  
 
Art. 8. – Alle verdere bepalingen worden geregeld in het gebruikersreglement kantine 
Olieberg. 
 
Art. 3. – Huidig retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van 
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Art. 4. –  Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provinciegouverneur, Burg 
4, 8000 Brugge. 
 
 
 
 
 
De  wnd. secretaris      De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Paulien Santens     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
De wnd. secretaris     De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
 
 
 
 
Paulien Santens     Claude Croes 
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