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EN
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GEMEENTE- EN OCMW-PERSONEEL - GECOÖRDINEERDE VERSIE.

_SPORTINFRASTRUCTUUR

-

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

(houdende de bekendmaking)

de financieel

directeur), de artikelen

286 tot en met

en artikelen 326 tot en met 341) houdende

288

het bestuurlijk

toezicht).

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

2019

houdende

coördinatie

van

de

Wet van 29 juli 19991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
inzonderheid de artikels 1, 2 en 3.

Gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2013 houdende het retributiereglement sportinfrastructuur.
Gemeenteraadsbesluit d.d. 21 september 2015
sportinfrastructuur - tarief voetbalterreinen.

houdende

aanpassing

retributiereglement

Gemeenteraadsbesluit d.d. 17 februari 2020 houdende aanpassing
sportinfrastructuur - tarief sportzaal gemeentelijke basisschool.

retributiereglement

Gemeenteraadsbesluit d.d. 25 april 2022 houdende
voorwaarden- beachvolleybalterrein 3 en 4.

aanpassing

retributiereglement

en

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,

<=

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)

€15

ce. huur werpterrein:
reservatie/training (per uur)

€2,50 niet-lid sportraad
/ €1,50 lid
Pp’

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)

2022

Geldig vanaf 1 mei 2022

reservatie per uur per terrein
€6 niet-lid sportraad / €4 lid
Deze 2 terreinen kunnen per club maximum 10u tijdens de week en tijdens het weekend alleen van 8 tot 13u
verhuurd worden

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

OCMW- en gemeentepersoneelskorting = tarieven lid van de sportraad vanaf 1 juli 2022

