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Retributiereglement gebruik turnzaal Maria Middelares - GR/201 8/1 00

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.

.turidisch 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

Motivatie
Er werd een huurovereenkomst afgesloten met het schoolbestuur van Maria Middelares voor het gebruik
van de turnzaal, kleedzalen en ....
Rekening houdende met de financiêle toestand van de gemeente stelt het college van burgemeester en
schepenen een retributiereglement voor het gebruik van de turnzaal voor.
Er wordt een differentiatie gemaakt tussen de toegangsprijs voor erkende en niet-erkende Brechtse
verenigingen. Deze differentiatie is gebaseerd op het feit dat het bestuur de Brechtse sportclubs die
kwalitatief werk leveren en die gevestigd zijn op het grondgebied van Brecht wenst te ondersteunen.
Tevens zijn er doelgroepenkortingen voorzien voor sportactiviteiten voor senioren, personen met een
handicap en jeugdtrainingen ter stimulering van de sport bij deze doelgroepen.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. Er worden
nog twee aanpassingen voorgesteld aan de tekst namelijk de schrapping van de tekst voor de parking in
artikel 6 en toevoeging van de bepaling ' lndien het een extreme vervuiling betreft waarbij,....'
Raadslid P. Van Assche stelt dat het systeem van de doelgroepenkorting prima is. Waarom moeten
senioren boven de 50 jaar korting krijgen nu de overheid ons langer wil laten werken.
Schepen D. De Veuster stelt dat wij het van belang vinden dat levenslang aan sport gedaan wordt.
Daarom voorzien we deze doelgroepenkorting. Ook in andere reglementen is dit zo.
Raadslid P. Van Assche vraagt of men denkt dat ze minder komen als ze meer moeten betalen.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat we het als een stimulans zien om te blijven komen.
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat dit contradictorisch is.
Schepen D. De Veuster repliceert dat hij wil pleiten voor uniformiteit tussen de reglementen die we al
hebben goedgekeurd deze legislatuur. Er kan in de toekomst terug over gediscussieerd worden. Dit
reglement loopt tot 3111212019.

www.brecht.bu 
.1

Gemeentepark 1

B-296O Brecht
tel. 03 660 25 50

Dienst burgerZaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2

8-296O Brecht
tel. O3 636 OO 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats I

B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Technische dienst
Van Pulstraat 15

B-2960 Brecht
tel. 03 66017 20



Raadslid C. Van Akeleyen antwoordt dat het haar stoort dat iemand van 50 jaar al een senior is.
Burgemeester L. Aerts stelt dat hij begrijpt dat het confronterend is.
Schepen D. De Veuster antwoordt dat aan de sportdienst gevraagd kan worden om in de toekomst een
andere terminologie te gebruiken.

Stemming:
Met 26 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van
Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena
Slegers, Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels,
Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen
Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen,
Patrick Van Assche, Karina de Hoog)

Besluit
Artikel 1 - Termijn
Met ingang van 1 september 20'18 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie geheven voor het gebruik van de turnzaal van Maria Middelares.
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
De sportruimtes worden voor minimum I uur ter beschikking gesteld.
De gebruikers worden onderverdeeld in 2 categorieën:
- Erkende Brechtse verenigingen en hun adviesraden:
- Niet erkende gebruikers
A.E B

Doef g roepen ko rti n g 40o/o v oor erkende veren i g i n ge n :

Een erkende vereniging krijgt een doelgroepenkorting van 40o/o op het standaardtarief aangerekend bij
reservaties van sportactiviteiten voor volgende doelgroepen:
- Jeugd (-18 jaar),
- Senioren (+59.¡¿"t¡,
- Personen met een handicap
Hoeveelheidskorting 20% erkende verenigingen:
Erkende Brechtse verenigingen die weerkerende reservaties hebben met een minimum van 2O weken
per werkjaar genieten van een hoeveelheidskorting van 20o/o op het standaardtarief voor erkende
Brechtse verenigingen.
Kortingen worden niet gecumuleerd:
Gebruikers die voor beide kortingstarieven in aanmerking komen, zullen de meest voordelige korting
aangerekend krijgen, met name de doelgroepenkorting.
B. 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 een korti d tarieven voor niet erkende gebruikers.

Artikel 4 - Vrijstelling van retributie
Volgende gebruikers zijn vrijgesteld van retributie voor het organiseren van activiteiten en evenementen
in de turnzaal:
- Schoolbestuur en ouderraad van Maria Middelares (met een maximum van 10 dagen per
schooljaar)
- Gemeentelijke diensten
- Organisaties die op uitnodiging van het gemeentebestuur de sportaccommodatie gebruiken
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Standaard tarief erkende
vereniging

Doel groepenkorting 40%
erkende vereniqinq

Hoeveel heidskorting 20%
erkende vereniging

7,00 euro / uur 4,20 euro / uur 5,60 euro / uur

Niet erkende gebruikers i10,00 euro / uur
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Artikel 5 - 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 aangerekend worden.

Enkel wanneer er door het gemeentebestuur ontegensprekelijk en onmiddellijk overmacht kan
vastgesteld worden vanwege de gebruiker (zoals o.a. winterse weeromstandigheden of algemene
afgelastingen 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 6 - 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
Gangen: 2,00 EUR per lopende meter
Turnzaal 50,00 EUR
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 worde n toege past:
Niet opbergen van het sportmateriaal: 50,00 EUR
Nodeloos laten afgaan van het alarm: 50,00 EUR
Niet tijdig verlaten van de accommodatie: 50,00 EUR per begonnen uur.
Artikel 7 - 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 accommodatie ter 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 8 - lndexering
De tarieven worden driejaarlijks op 31 augustus aangepast volgens de schommelingen van de
gezondheidsindex. De eerste indexering zal gebeuren op 31 augustus 2019.Deze aanpassing gebeurt
door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand juli van het
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 9 - Betalen van de retributie
Alle vergoedingen voor gebruik van de turnzaal dienen betaald te worden aan de gemeente Brecht.

www.brecht.be
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Tijdstip van annuleren vóór het moment dat de
sportinfrastructuur ter beschikking wordt

gesteld
Retributie

niet geannuleerd 200o/o van de voorziene retributie
annuleren 1 maand of minder voor het moment dat
de sportinfrastructuur ter beschikkinq wordt qesteld

'100% van de voorziene retributie

annuleren 1 maand of meer voor het moment dat
de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld 0% van de voorziene retributie



De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving 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 schuldvorderingen. Bij betwisting kan
het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De
rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.
Artikel 1l - Afwijkingen
Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit
reglement.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef get. Aerts
irecteur

te arn
Algemeen Directeur B

Voor

meester -
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