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C.12. Drankprijzen cafetaria sporthal en voetbalkantine Olieberg - aanpassing goedkeuring
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om de aanpassing van de
drankprijzen goed te keuren en op te nemen in het retributiereglement 'Cafetaria sporthal' en
het retributiereglement 'Kantine Olieberg'.
Motivering
Het college van burgemeester en schepenen wees de gunning van de opdracht met
betrekking tot de aankoop en levering van dranken aan vrijetijdsinfrastructuur van de
gemeente Deerlijk en bijkomende gebouwen in zitting van 5 september 2018 toe aan
Drankcenter Schotte, Bieststraat 6 te 8790 Waregem.
De opgegeven inventaris van Drankcenter Schotte impliceert nieuwe aankoopprijzen.
De aankoopprijzen zijn, vanaf het moment dat deze in de loop van oktober 2018 beschikbaar
zijn in de betreffende infrastructuur, de volgende:
Soort
Léberg niet-bruisend water 20 cl
Léberg niet-bruisend water 1 l
Léberg bruisend water 20 cl
Léberg bruisend water 1 l
Coca Cola 20 cl
Coca Cola 1 l
Coca Cola light/zero 20 cl
VAL Orange 20 cl
VAL Orange 1 l
Sunito Sinaas 20 cl
Bon Val Fruitsap 1 l
VAL Tea 25 cl
Primus 25 cl
Primus vat 50 l

Nieuwe aankoopprijs inclusief btw
0,12 euro
0,23 euro
0,12 euro
0,23 euro
0,46 euro
1,72 euro
0,46 euro
0,33 euro
0,86 euro
0,36 euro
1,22 euro
0,34 euro
0,47 euro
74,42 euro
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Primus vat 30 l
Niet-alcoholische pils Star 25 cl
Carlsberg 25 cl
Rodenbach 25 cl
Tongerlo lux 33 cl
Tongerlo nox 33 cl
Duvel 33 cl
Ommegang 33 cl
Mystic kriek 25 cl
Kwaremont 33 cl
Omer 33 cl
Duchesse 25 cl

46,29 euro
0,44 euro
0,87 euro
0,78 euro
0,65 euro
0,65 euro
1,18 euro
0,66 euro
0,49 euro
0,95 euro
1,17 euro
0,96 euro

Dit betekent dat de retributiereglementen 'Cafetaria sporthal' en 'Kantine Olieberg' dienen
aangepast te worden aan de nieuwe prijzen.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om de prijs van alle dranken,
zoals vermeld in huidige retributiereglementen goedgekeurd in de gemeenteraad van 15
september 2016, aan te passen aan de prijsaanpassingen van de respectievelijke
leverancier(s).
Bijgevolg wordt voorgesteld de drankprijzen als volgt te bepalen:
•

voor eenmalige of sporadische gebruikers (cafetaria en kantine):

Artikel
Plat water 20 cl
Bruisend water 20 cl
Coca cola 20 cl
Coca cola light/zero 20 cl
Limonade 20 cl
Fruitsap 20 cl
Ice tea 25 cl
Pils vat 50 l
Pils fles 25 cl
Niet-alcoholisch 25 cl
Carlsberg 25 cl
Bruine pils 25 cl
Blond hoge gisting 33 cl
Bruin hoge gisting 33 cl
Duvel 33 cl
Blond speciaal 33 cl
Kriekbier 25 cl
West-Vlaams streekbier 1 (Kwaremont)
West-Vlaams streekbier 2 (Omer)
West-Vlaams streekbier 3 (Duchesse)
•

Nieuwe
Huidige prijs
prijs
0,24 euro
0,28 euro
0,24 euro
0,28 euro
0,92 euro
0,82 euro
0,92 euro
0,82 euro
0,66 euro
0,36 euro
0,72 euro
0,68 euro
0,68 euro
0,50 euro
148,84 euro
165,96 euro
0,94 euro
0,80 euro
0,88 euro
0,96 euro
1,37 euro
1,33 euro
1,28 euro
1,13 euro
1,15 euro
1,21 euro
1,15 euro
1,21 euro
1,68 euro
1,63 euro
1,16 euro
1,63 euro
0,99 euro
1,23 euro
1,45 euro
/
1,67 euro
/
1,46 euro
/

voor vaste gebruikers met een reguliere competitie (enkel voor cafetaria sporthal):

Artikel

Nieuwe
2

Huidige prijs

Plat water 20 cl
Bruisend water 20 cl
Coca cola 20 cl
Coca cola light/zero 20 cl
Limonade 20 cl
Fruitsap 20 cl
Ice tea 25 cl
Pils vat 50 l
Pils fles 25 cl
Niet-alcoholisch 25 cl
Carlsberg 25 cl
Bruine pils 25 cl
Blond hoge gisting 33 cl
Bruin hoge gisting 33 cl
Duvel 33 cl
Blond speciaal 33 cl
Kriekbier 25 cl
West-Vlaams streekbier 1 (Kwaremont)
West-Vlaams streekbier 2 (Omer)
West-Vlaams streekbier 3 (Duchesse)

prijs
0,23 euro
0,23 euro
0,88 euro
0,88 euro
0,63 euro
0,69 euro
0,65 euro
124,03 euro
0,78 euro
0,84 euro
1,14 euro
1,07 euro
0,96 euro
0,96 euro
1,40 euro
0,97 euro
0,83 euro
1,21 euro
1,39 euro
1,22 euro

0,27 euro
0,27 euro
0,78 euro
0,78 euro
0,34 euro
0,65 euro
0,48 euro
138,30 euro
0,67 euro
0,91 euro
1,11 euro
0,94 euro
1,01 euro
1,01 euro
1,30 euro
1,30 euro
1,03 euro
/
/
/

De prijsaanpassing wordt ter kennis gegeven aan de raad van bestuur van de
sportinfrastructuur.
Het secretariaat van de sportdienst verwittigt tijdig de gebruikers omtrent deze
prijsaanpassing.
Juridische gronden
•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 57, § 1 Gemeentedecreet
Andere:
◦ retributiereglement 'Cafetaria sporthal'
◦ retributiereglement 'Voetbalkantine Olieberg'

Financiën
De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit om de aanpassing van de drankprijzen
goed te keuren en op te nemen in de retributiereglementen 'Cafetaria sporthal' en
'Voetbalkantine Olieberg' die werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 september
2016.
Artikel 2

3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de aanpassing van de drankprijzen
ter kennis te geven aan de raad van bestuur van de sportinfrastructuur, en vraagt het
secretariaat van de sportdienst om de gebruikers tijdig te verwittigen van de aanpassing van
de drankprijzen.
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