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AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT EN VOORWAARDEN - BEACHVOLLEYBALTERREIN 3 EN 4.
Juridische grond
°

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen), meer bepaald de
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met 288
(houdende de bekendmaking) en artikelen 326 tot en met 341) houdende het bestuurlijk
toezicht). Omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 houdende coördinatie van de

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

e

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
inzonderheid de artikels 1, 2 en 3.

e

Gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2013 houdende het retributiereglement sportinfrastructuur.

e

Gemeenteraadsbesluit: aanpassing retributiereglement sportinfrastructuur 21 september 2015
— tarief voetbalterreinen.

e

Gemeenteraadsbesluit: aanpassing retributiereglement sportinfrastructuur 17 februari 2020 —
tarief sportzaal gemeentelijke basisschool.

Motivering
e

Schrappen van de retributie voor het voetbal-oefenterrein (met verlichting) omdat dit terrein
verdwijnt door aanleg van de parking.

°

De 4 beachvolleybalterreinen op het Sport- en Recreatiepark Kouterslag werden zeer druk
bespeeld tijdens de vorige jaren. Momenteel geldt de regel dat sportclubs aangesloten bij de
sportraad voorrang krijgen op terrein 3 + 4. Volleybalclub Caruur wil voor deze terreinen
garantie krijgen dat zij deze terreinen altijd kunnen gebruiken voor hun geplande trainingen.

e

Aangezien er ook verschillende
regelmatig discussies.

andere

ploegen

(op alle 4 terreinen)

spelen, waren

er

e

Om te garanderen dat er (beperkt) trainingen kunnen gegeven worden kunnen terreinen 3
en 4 (beperkt) verhuurd worden. De rest van de tijd zijn de 4 terreinen vrij beschikbaar voor
iedereen.

Inspraak, advies en bijlagen
°

De verhuring van de beachvolleybalterreinen werd ettelijke keren besproken op de sportraad
in 2021 en 2022 maar er werd geen consensus bereikt.

Financieel kader
°

De ontvangsten van deze retributie zullen voorzien worden in het meerjarenplan.

Stemresultaat
17 stemmen voor (Dirk De Maeseneer, Anne Dalemans, Erwin Van Heesvelde, Lieselot Bleyenberg,
Dirk Gistelinck,
Frederik De Buck,
Frank De Vis,
Dominique Vandermeersch,
Lieven Volckaert,
Sibylle Moreels, Kelly Dermul, Tijl De Witte, Gilbert Van Maele, Kathleen Snyers, Rose Botelberge,
Ellen Swennen, Christoph Saerens)
2 onthoudingen (Wim Verween, Tim Dhondt)

Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het schrappen van de retributie voor het voetbal-oefenveld
en
het
retributiereglement
en
de
voorwaarden
voor
de
huur
van
beachvolleybalterreinen 3 en 4 goed.

Artikel 2

Het reglement gaat in vanaf 1 mei 2022.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de (natuurlijke of rechts-)persoon of vereniging
die de activiteit aanvraagt.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd vóór de aanvang van de activiteit en dient online
betaald te worden via het reservatieprogramma of door contante betaling op de
sportdienst tegen ontvangstbewijs.
Indien een aangevraagde activiteit niet plaatsheeft, is de retributie alsnog
verschuldigd tenzij de sportdienst minimum 3 werkdagen vóór aanvang van de
activiteit schriftelijk wordt verwittigd.

Artikel 5

Regelmatige huurders (huren minimum 6 maand per jaar)
- kunnen ervoor opteren na gebruik zelf de kleedkamers te reinigen zodat hier
geen extra kost aangerekend wordt.
- ontvangen een factuur. In dit geval is de retributie verschuldigd binnen 30 dagen
na factuurdatum via het reservatieprogramma (online betaling) of door contante
betaling op de sportdienst tegen ontvangstbewijs.

Artikel 6

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering van de retributie voor de
onbetwiste niet-fiscale ontvangsten gebeuren overeenkomstig artikel 177 van het
decreet lokaal bestuur.

Artikel 7

Deze beslissing wordt ingeschreven op de overzichtslijst die wordt toegestuurd aan
de toezichthoudende overheid.

Artikel 8

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijk financieel
directeur en online bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing.
namens de gemeenteraad,

Lena De Smaele

Anne Dalemans

algemeen directeur

voorzitter gemeenteraad
voor eensluidend afschrift,

enn
Lena De Smaele

Anne Dalemans

algemeen directeur

voorzitter gemeenteraad

Tarieven sportzaal Pontstraat
volledige zaal met kleedkamers (per uur)

€8,00 niet-lid sportraad / €6,00 lid /

€3 jeugd + lid

halve zaal met kleedkamers (per uur)

€6,00 niet-lid sportraad / €4,00 lid / €1,50 jeugd + lid

Tarieven reservatie Kouterslag
a. huur sportzaal Kouterslag:
volledige zaal met kleedkamers (per uur)

b.

€6,00 niet-lid sportraad / €4,00 lid / €1,50 jeugd + lid

huur voetbalterrein:
wedstrijd van max. 1,5 uur incl. terrein, kleedkamers, schoonmaak
en belijning (op A-terrein of kunstgrasveld)

€35,00 niet-lid sportraad / €28 lid

wedstrijd van max. 1,5 u incl. terrein, kleedkamers, schoonmaak, belijning en
verlichting (op A-terrein of kunstgrasveld)
€43,00 niet-lid sportraad / €36,00 lid
training A-terrein of kunstgrasveld + verlichting (per uur)
training oefenterrein + verlichting (per uur)

€18,00 niet-lid sportr./€7,00 lid/€4,00 jeugd + lid

€4,00 niet-lid sportraad / €3,00 lid / €2,00 jeugd + lid

boete verlichting (per uur)

c.

€15

huur werpterrein:
reservatie/training (per uur)

€2,50 niet-lid sportraad / €1,50 lid

d. huur kleedkamers:
1 kleedkamer per uur

€3,00 niet-lid sportraad / 1,00 lid

Schoonmaak 1 kleedkamer per beurt

€3,00

Regelmatige huurders (minimum 6 maand per jaar) kunnen ervoor opteren om na gebruik zelf de kleedkamers te
reinigen zodat hier geen extra kost aangerekend wordt.
Nieuw
e.

vanaf

1

mei

huur beachvolleybalterreinen 3 en 4 (naast het voetbalveld)
reservatie per uur per terrein
Deze 2 terreinen kunnen per club maximum
verhuurd worden

2022

Geldig vanaf | mei 2022

€6 niet-lid sportraad / €4 lid
10u tijdens de week en tijdens het weekend alleen van 8 tot 13u

Tarieven reservatie nieuwe sportzaal gemeentelijke basisschool Beekstraat
huur sportzaal Gemeentelijke basisschool Beekstraat:
volledige zaal met kleedkamers (per uur)

€6,00 niet-lid sportraad / €4,00 lid / €1,50 jeugd + lid

