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Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams
Gui - schepenen
Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof, Thierie Rita, Houbey Gert,
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Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal (aanpassing)

De gemeenteraad,
Gezien op de hoge kosten verbonden aan de werking van de gemeentelijke sporthal;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 42§3 en 253§1,3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 van Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet reeds jaren geleden een bijzonder tarief ingevoerd werd om voornamelijk tijdens wintermaanden de
trainingen van de jeugdvoetbal in de sporthal te laten doorgaan;
Overwegende dat enerzijds aangewezen is het gebruik van de sporthal door de jeugd te stimuleren en
anderzijds gelijkheid te scheppen voor alle gebruik van de sporthal door de jeugd in club-verband;
Op de voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging, met 11 stemmen voor, 8 neen stemmen en 0 onthouding voor wat betreft de tarieven
voor sportief gebruik (artikel 1 – 1) en met 14 stemmen voor, 3 tegen en 2 onthoudingen voor wat betreft
de tarieven voor niet-sportief gebruik (artikel 1 – 2);

Besluit
Artikel 1: Ons besluit van 17 december 2013 wordt met ingang van 1 januari 2016 opgeheven.
Vanaf 1 januari 2016 worden de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal als volgt
vastgesteld:

1. Sportief gebruik
Volledige zaal (1/1)
Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders
Jeugdtrainingen*

Per uur
12
16
6

*Jeugdtrainingen: de erkende Gingelomse sportverenigingen, die hun structurele en wekelijkse trainingen
en of wintertrainingen exclusief aan de jeugd (maximum 18 jaar) in groep in de sporthal organiseren, wordt
het bijzonder tarief van 6 euro per uur voor de ganse zaal toe te kennen.
Exclusief wil zeggen dat de jeugdtrainingen niet samen met volwassenen aangeboden worden.
Voor tornooien, eendaagse sportactiviteiten, e.d. die niet passen in de hierboven vermelde trainingen geldt
het normale tarief voor clubs van Gingelom.

Twee derde zaal (2/3)
Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders

Per uur
9
13

Een derde zaal (1/3)
Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders

Per uur
6
12

Volledige zaal (1/1)
Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders

Per dag
85
160

Voor abonnementen worden de volgende kortingen toegekend:
Abonnementen
Aantal reservaties van 1 uur
15 tem 39
Vanaf 40

Korting %
10
20

2. Niet sportief gebruik
Erkende Gingelomse verenigingen
Niet-erkende Gingelomse verenigingen en individueel
Niet-gemeentelijke verenigingen en individuelen
Commerciële initiatieven

Met hulp gemeente voor opstellen
(dagtarief)

Zonder hulp gemeente voor opstellen
(dagtarief)

Erkende Gingelomse verenigingen
Niet-erkende Gingelomse verenigingen & individuelen
Niet-gemeentelijke verenigingen en individueelen
Commerciële initiatieven

490
560
800
1000
210
280
500
700

Waarborg: alle huurders voor niet-sportieve activiteiten dienen steeds voor het innemen van de sporthal
(1/1, 2/3 of 1/3de) een waarborg van 800 euro te betalen.
Artikel 2: De verantwoordelijken van de sporthal worden belast met het innen van de huurgelden en dienen
deze maandelijks over te dragen aan de financieel beheerder.
Artikel 3: Huidig besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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