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05. Retributiereglement - Tarieven sportzalen
Motivering
Aanleiding en context
Sommige retributiereglementen worden voor één jaar gestemd. Zo kan de raad sneller inspelen op
maatschappelijke evoluties die de vraag en aanbod veranderen. Het retributiereglement over de
tarieven de sportzalen behoort tot deze categorie.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43.
De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA-2011 dd. 10 juni 2011 van Vlaams minister
van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
Adviezen
De tarieven worden niet verhoogd, enkel verlengd. Voor deze prijszetting geldt het advies van de
sportraad van 10 juni 2015.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente.
De tarieven moeten een billijke vergoeding voor de kostprijs zijn.
De retributie laat toe een deel van de exploitatiekosten te verhalen op de gebruikers.
Het is billijk een differentieel tarief toe te passen naargelang men inwoner van de gemeente is of niet.
De reden hiervoor is dat een inwoner reeds via de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen
op de onroerende voorheffing bijdraagt tot de instandhouding van de gemeentelijke
sportinfrastructuur.
Het is billijk een differentieel tarief toe te passen naargelang men een erkende of een niet-erkende
Wijnegemse vereniging. De reden hiervoor is dat een erkenning rechten en plichten met zich mee
brengt in verband de sportieve en culturele uitstraling van de gemeente.
Financiële weerslag
De opbrengst van de retributie.
Bespreking
Schepen T. Dijckmans vraagt naar het waarom van de tegen stemmen, enkel uit interesse. Hierop
antwoordt dhr. G. Beddegenoodts dat hij geen verantwoording moet geven. Dhr. G. Patteet vindt dat
de aanrekening van de dienstverlening moet worden herbekeken en wil een signaal geven naar meer
gratis aanbod. Mevr. L. Verstrepen wijst op de ongelijkheid tussen de sportverenigingen inzake het
moeten betalen en de wrevel wat dit veroorzaakt.
Schepen T. Dijckmans vindt dit bijzonder, te meer omdat het reglement al vele jaren meegaat ook in
vorige legislaturen.
Besluit
De raad beslist met 11 stemmen voor, tegen 5 (Liesbeth Verstrepen, Inge Carpentier, Guy
Beddegenoodts, Mieke Somers, Guy Patteet), bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert, Agnes Van
Mechelen):

Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 wordt ten behoeve van het gemeentebestuur een retributie
geheven op het gebruik van de sporthal en turnzaal van de gemeentelijke lagere school.
Artikel 2
De tarieven zijn als volgt per uur gebruik.
Categorie gebruiker

A

B

C

- volledige zaal

€ 13,40

€ 26,76

€ 40,16

- halve zaal

€ 6,70

€ 13,38

€ 20,08

- parketzaal

€ 6,70

€ 13,38

€ 20,08

- mattenzaal

€ 6,70

€ 13,38

€ 20,08

turnzaal gemeentelijke lagere school

€ 6,70

€ 13,38

€ 20,08

zaal Annuntia

€ 13,40

€ 26,76

€ 40,16

sporthal gelijkvloers

sporthal 1ste verdieping

waarbij de categorieën als volgt worden omschreven:
A erkende Wijnegemse verenigingen
B niet-erkende Wijnegemse verenigingen en particulieren van Wijnegem die geen winst nastreven
C andere verenigingen, bedrijven en/of particulieren van buiten Wijnegem of die winst nastreven.
Kortingen:
Indien het een activiteit betreft voor personen met een handicap, voor jongeren tot en met 18 jaar of
voor 60-plussers behorende tot de gebruikerscategorie A of B, geldt een korting van 50%.
Worden in dit reglement aanzien als personen met een handicap: personen met een erkende
invaliditeit van 66%.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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