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06. Retributiereglement - Tarieven zwembad
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 van het zwembad 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 opbrengsten van de retributie.
Bespreking
Mevr. L. Verstrepen vindt het nog altijd jammer dat de jaarabonnementen werden afgeschaft. Dit heeft
misschien niet zoveel invloed op het resultaat, maar zij hoort hierover nog steeds klachten.
Dhr. D. Verhaert vraagt naar de stand van zaken van samenwerking, waarop schepen P. Van Dael
antwoordt dat Schilde, Ranst en Wommelgem een bijdrage leveren. Ondertussen is het onderzoek dat
de Provincie wou doen niet doorgegaan omdat sommige gemeentebesturen niet meer wilden
meedoen. De schepen deelt verder mee dat hij in najaar een commissie rond het zwembad zal
houden met een volledige stand van zaken.
Dhr. D. Verhaert vraagt naar hoe het komt dat hij niets terug vindt over de tarieven van de
gemeentebesturen die bijleggen. De schepen antwoordt dat inwoners van die gemeenten het tarief
inwoners betalen aan de kassa en dat het gemeentebestuur het verschil met het niet-inwoner tarief
bijlegt. Verder storten zij nog een afzonderlijk bedrag om de voorrang voor het schoolzwemmen te
krijgen.

Besluit
De raad beslist met 13 stemmen voor, tegen 3 (Liesbeth Verstrepen, Inge Carpentier, Guy
Beddegenoodts), bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen):
Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2016 en eindigend op 30 juni 2017 worden de tarieven voor het publiek
zwemmen als volgt vastgesteld:
Niet
inwoners

Inwoners

3 tot 17 jaar

€ 3,90

€ 2,40

Individuele zwembeurt

18 tot 59

€ 4,90

€ 3,10

Individuele zwembeurt

60+

€ 3,90

€ 2,40

Individuele zwembeurt

Personen met handicap

€ 3,90

€ 2,40

12-beurtenkaart

3 tot 17 jaar

€ 39,00

€ 24,00

12-beurtenkaart

18 tot 59

€ 49,00

€ 31,00

12-beurtenkaart

60+

€ 39,00

€ 24,00

12-beurtenkaart

Personen met handicap

€ 39,00

€ 24,00

Erkende zwemlesgevers per leerling
per beurt (excl. inkom)

Erkende lesgevers

€ 1,00

€ 1,00

Wat

Categorie

Individuele zwembeurt

Schoolzwemmen
Per leerling per zwembeurt van 30 minuten € 2,00 met een opleg van € 0,50 per extra 15 minuten,
mits de onderwijsinstelling zelf de toezichter(s) lever(en)t voor scholen buiten Wijnegem.
Voor scholen binnen Wijnegem zijn er volgende tarieven: € 1,00 voor 30 minuten met een opleg van €
0,25 per extra 15 minuten voor de lagere scholen en kleuters per leerling. Voor de middelbare scholen
wordt een tarief van € 1,50 per les per leerling gevraagd.
Artikel 2
Met ingang van 1 juli 2016 en eindigend op 30 juni 2017 worden de prijzen voor de verhuring van het
zwembad als volgt vastgesteld:
1. De door de raden erkende verenigingen van Wijnegem:
1,72 euro per zwemmer met een minimum aan 70 zwemmers en een maximum aan 140 zwemmers,
voor de totale duurtijd van één uur, gebruik van kleedhokjes, sanitair, douches inbegrepen. Redders
door de gebruiker zelf te voorzien.
2. Voor anderen:
2,13 euro per zwemmer met een minimum 70 zwemmers en een maximum aan 140 zwemmers, voor
de totale duurtijd van één uur, gebruik van kleedhokjes, sanitair, douches inbegrepen. Redders door
de gebruiker zelf te voorzien.
Artikel 3
Met ingang van 1 juli 2016 en eindigend op 30 juni 2017 worden de prijzen voor geleverde materialen
als volgt vastgesteld:
- tussenkomst in het afleveren van zwembrevetten: € 1 per brevet
- zwempampers: € 1,60 per stuk
- zwembandjes: € 10,40 per paar.
Artikel 4
Alle voorgaande tariefregelingen over dit onderwerp worden ingetrokken.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
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