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Retributiereglement sporthal De Ring - GR/2018/134

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: 7 Cultuur en Vrije Tijd
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd.
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren
elkaar kunnen ontmoeten.
Actie: De gemeente zorgt voor goede en aangepaste sportinfrastructuur voor zijn inwoners en
sportverenigingen.

Juridisch kader
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 43 S 2, 15 - het vaststellen
van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de
voorwaarden ervan

Advies
Advies sportraad 28 maarl2018 en 17 april201 8 waarbij wordt voorgesteld om de tarieven van de
concessieovereenkomst te behouden met uitzondering van de prijzen voor evenementen. Het tarief voor
erkende als niet-erkende gebruikers is momenteel dezelfde, namelijk 250 euro. Erkende verenigingen
dienen aanspraak te maken op een goedkoper tarief als niet-erkende gebruikers, net zoals de tarieven
voor sportactiviteiten.

Motivatie
Na de beslissing van het schepencollege over de verdere gemeentelijke uitbating van sporthal de Ring
dienen ook de retributies definitief vastgelegd te worden in een retributiereglement. De geldende tarieven
blijven ongewijzigd met uitzondering van de evenementen. Ook bij evenementen wordt er
een differentiatie gemaakt tussen de toegangsprijs voor erkende en niet-erkende Brechtse verenigingen.
De doelgroepenkortingen voor sportactiviteiten voor senioren, personen met een handicap en
jeugdtrainingen ter stimulering van de sport blijven eveneens behouden. Ook is er een gunsttarief voor
Brechtse scholen voorzien net als voor erkende Brechtse verenigingen.
Deze differentiatie is gebaseerd op het feit dat het bestuur de verenigingen en scholen die kwalitatief
sportwerk leveren en die gevestigd zijn op het grondgebied van Brecht wenst te ondersteunen.
Door schepen D. De Veuster wordt een gepaste toelichting gegeven. Hij stelt een kleine tekstuele
aanpassing voor met betrekking tot beslissing in plaats van bestendiging.

1



Schepen D. De Veuster licht toe dat door een stagiaire een studie werd gemaakt omtrent de
uitbatingsvorm van de cafetaria. Op basis van deze studie wordt onderzocht of de uitbating door een
sportclub zou kunnen gebeuren.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1 - Termijn
Met ingang van 1 november 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie geheven voor het gebruik van Sporthal De Ring.
Artikel 2 - lnhoud
Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de retributie
bedraagt en op welke manier betaald moet worden.
Artikel 3 - Tarieven voor het gebruik van Sporthal De Ring voor sportieve activiteiten
Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de kleedkamers met douches.
De sportruimtes worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld.
De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën:
A. Erkende Brechtse vereniginqen en hun adviesraden:
Standaard tarief erkende veren 40% Hoeveelheids 20o/o

Doeloroepenkortino 40% voor erkende verenioinqen:
Een erkende vereniging krijgt een doelgroepenkorting van 40o/o op het standaardtarief aangerekend bij
reservaties van sportactiviteiten voor volgende doelgroepen:
. Jeugd (-18 jaar),

' Senioren (+50 jaar),
. Personen met een handicap
Hoeveelheidskortino 20% erkende verenioinqen:
Erkende Brechtse verenigingen die weerkerende reservaties hebben met een minimum van 20 weken
per werkjaar genieten van een hoeveelheidskorting van 20o/o op het standaardtarief voor erkende
Brechtse verenigin gen.
Kortinqen worden niet qecumuleerd:
Gebruikers die voor beide kortingstarieven in aanmerking komen, zullen de meest voordelige korting
aangerekend krijgen, met name de doelgroepenkorting.
B

C. Niet erkende qebruikers
Niet erkende gebruikers zijn alle gebruikers die niet erkend zijn door de gemeente Brecht als vereniging,
waaronder niet-erkende verenigingen, buiten-Brechtse verenigingen, Brechtse inwoners, particulieren,
bedrijven en andere organisaties en instellingen.
Er worden kortin kend tarieven voor niet erkende gebruikers

Artikel 4 - Tarieven voor sportevenementen
Voor het gebruik van de grote en kleine sportzaal met het oog op het organiseren van een
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lStandaard tarief lDoelgroepenkorting lHoeveelheidskorting
lerkende vereniqinq ..40% 

l20o/o

1/3 van de grote sportzaal 17,00 euro / uur þ,20 euro / uur 15,60 euro / uur
2l3van de grote sportzaal h4,00 euro / uur 18,40 euro / uur llt,ZO euro / uur
3/3 van de grote sportzaal lt g,gO euro / uur lll ,g+ euro / uur llS,gZ euro / uur
Kleine sportzaal 17,00 euro / uur 14,20 euro / uur 15,60 euro / uur

1/3 van de grote sportzaal 14,20 euro / uur
213 van de grote sportzaal 18,40 euro / uur
3/3 van de grote sportzaal |¡11 ,94 euro / uur

Kleine sportzaal 14,20 euro / uur

1/3 van de grote sportzaal lt O,OO euro / uur
213 van de grote sportzaal 120,00 euro / uur
3/3 van de grote sportzaal ISO,OO euro / uur
(leine sportzaal i10,oo euro / uur



sporteve nement met een publiek karakter zal de gebruiker een retributie dienen te betalen volgens
onderstaande tabel. Deze tarieven n inclusief het ebruik van de kleedkamers.

Artikel 5 - Tarieven voor het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers
Bij het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers zonder gebruik te maken van de sportzalen worden
volgende retributies aangerekend:
Per kleedkamer: 8,00 euro / uur
Artikel 6 - Vrijstelling van retributie
De activiteiten en evenementen die ingericht worden door de gemeentelijke diensten zijn automatisch
vrijgesteld van retributie.
Ook organisaties die op uitnodiging van het gemeentebestuur de sportaccommodatie gebruiken kunnen
vrijgesteld worden van de retributie.
Artikel 7 - Annuleringsvoorwaarden
lndien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een

retributie toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via email kenbaar werd gemaakt.

De annulering moet steeds gebeuren via sporthaldering@brecht'be
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 1 maand voor datum van gebruik. Het totaal aantal
geannuleerde uren dat niet aangerekend wordt, kan maximum 10% bedragen van het totale aantal
gehuurde uren op jaarbasis.
Ook indien de termijn waarin kosteloos kan geannuleerd worden voorbij is, dient de gebruiker ieder niet-
gebruik van aangevraagde uren vooraf te melden. Wanneer vooraf geen annulering werd doorgegeven,
zal er een retributie aa kend worden

Tijdstip van annuleren vóór het moment dat de
sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld l*"*,.'

butie

riet qeannuleerd IZOOV" van de voorziene retributie.

annuleren 1 maand of minder voor het moment
lat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt
testeld

00% van de voorziene retributie.

annuleren 1 maand of meer voor het moment
Cat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt
cesteld

o/o Yãtl de voorziene retributie
I

I'
Enkel wanneer er door het gemeentebestuur ontegensprekelijk en onmiddellijk overm acht kan
vastgesteld worden vanwege de gebruiker (zoals o.a. winterse weersomstandigheden of algemene
afgeÍastingen van competitiespeeldagen door een bond), worden geen annuleringskosten aangerekend.
De gebruiker dient in voorkomend geval bij annulatie verzoek expliciet melding te maken dat er
overmacht wordt ingeroepen.
Geldt niet als overmacht o.a. ziekte, geen vervoer, forfait van de tegenstander
Artikel I - Niet proper achterlaten van de accommodatie
De gebruiker van de accommodatie dient deze na het gebruik in propere staat achter te laten. Al het vuil

dat niet het gevolg is van normaal gebruik dient door de gebruiker verwijderd te worden (b.v. bekertjes,
blikjes, flesjes, papiertjes, tijdelijke wegwijzers, vlaggen, ... ). lndien de accommodaties na ter beschikking
stelling niet proper worden achtergelaten, worden de volgende forfaitaire retributies toegepast:
. Kleedkamer: 50,00 EUR per kleedkamer
. lnkomhal: 50,00 EUR
. Parking: 100,00 EUR
. Gangen: 2,00 EUR per lopende meter
. Grote sportzaal: 100,00 EUR
. Kleine sportzaal 50,00 EUR
. Douches: 25,00 EUR per douche
. Toiletten: 25,00 EUR per toilet
lndien het een extreme vervuiling betreft waarbij de kosten voor het schoonmaken van de accommodatie
de forfaitaire retributies overschrijden, worden de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend.
Bijkomende forfaitaire retributies worden toegepast:
. Niet opbergen van het sportmateriaal: 50,00 EUR
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lErkende verenig ing lBrechtse scholen lNieterkendqgjÞryikgr
nement h 50 euro / dag l15o euro / dag l25o euro 1 dag_ __



. Nodeloos laten afgaan van het alarm: 50,00 EUR

. Niet tijdig verlalerr van tle accommodafle: 50,00 EUR per begonnen uur.
Artikel 9 - Schade
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die, hetzij opzettelijk hetzij onopzettelijk, toegebracht werd
aan de accommodatie en het materiaal aanwezig tijdens de periode dat de accommódatie ler beschikking
werd gesteld. De kosten voor het herstellen van schade die toegebracht werd aan de accommodatie en
het materiaal tijdens de periode dat deze aan de gebruiker ter beschikking werd gesteld, zullen verhaald
worden op deze gebruiker.
Artikel 10 - lndexering
De tarieven worden driejaarlijks op 31 augustus aangepast volgens de schommelingen van de
gezondheidsindex. De eerste indexering zal gebeuren op 31 augustus 201g. Deze ãanpassing gebeurt
door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand juli van hei
betreffende jaar te delen door het indexcijfer van de maand juli 2013.
Bijde indexering worden de tarieven afgerond tot op de dichtstbijzijnde 10 cent,
Artikel 11 - Betalen van de retributie
Alle vergoedingen voor gebruik van de sporthal dienen betaald te worden aan de gemeente Brecht.
De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijvlng op een financiële
rekening van het gemeentebestuur.
Aan niet-erkende gebruikers die occasionele gebruik maken van de sportzaal kan gevraagd worden om
de vastgestelde retributie te betalen voorafgaand aan het gebruik.
Artikel 10 - Niet-betaling
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het gebruik
van de accommodatie ontzegd worden.
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met
het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordLringen. Bij betwising kan
het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De
rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.
Artikel 11 - Afwijkingen
Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit
reglement.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel
...¿"
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Algemeen Directeur

B meester -
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