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Vaststellen van het tariefreglement van de gemeentelijke sportinfrastructuur
Bevoegdheid
Juridisch kader
Feiten, context en
argumentatie
Tussenkomsten
Stemmen
Besluit

»
»

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.
Beslissing van de gemeenteraad van 12 mei 2016 betreffende vaststellen van
het tariefreglement van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
» Het is wenselijk om de sporthallen op structurele basis enkel aan
verenigingen te verhuren.
» Schepen Wally Corneillie geeft toelichting.
Met unanimiteit.
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het tariefreglement van de gemeentelijke sportinfrastructuur, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van 12 mei 2016, wordt opgeheven en vastgesteld als
volgt:
TARIEFREGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
I. ALGEMEEN
Artikel.1.- Dit reglement bepaalt de tarieven van de gemeentelijke
sportinfrastructuur.
Artikel.2.- Onder gemeentelijke sportinfrastructuur wordt begrepen:


Sporthal Ledegem: sporthal die gelegen is in de Sint-Eloois-Winkelstraat in
Ledegem.



Sporthal Sint-Eloois-Winkel: sporthal die gelegen is in het Dorpsplein in SintEloois-Winkel.



Sporthal Rollegem-Kapelle: sporthal die gelegen is in de Schoolstraat in
Rollegem-Kapelle.



Judolokaal Sint-Eloois-Winkel: lokaal palend aan de sporthal van Sint-ElooisWinkel.



Voetbalvelden Ledegem: voetbalvelden gelegen in de Meersstraat en
Stationsstraat in Ledegem.
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Voetbalvelden Sint-Eloois-Winkel: voetbalvelden gelegen in de KleinHarelbekestraat en de Vlaschaardlaan in Sint-Eloois-Winkel.

Artikel.3.- De volgende begrippen worden bij de toepassing van het reglement
gehanteerd:


de gebruiker: ieder die toelating krijgt om de gemeentelijke
sportinfrastructuur te gebruiken.



de bezoeker: ieder die zich toegang verschaft tot de gemeentelijke
sportinfrastructuur.



erkende vereniging: een vereniging die, na advies van een gemeentelijke
adviesraad, als dusdanig door het college van burgemeester en schepenen
wordt erkend.



de sleutelverantwoordelijke: een persoon aangeduid door het
gemeentebestuur om de sleutel van en het toezicht op een welbepaalde
gemeentelijke sportinfrastructuur te behartigen.



de beheerders: het gemeentebestuur en/of de raad voor klimaat en
duurzaam patrimoniumbeheer belast met het toezicht op en het beheer van
het gemeentelijk patrimonium, waaronder de gemeentelijke
sportinfrastructuur.



sportieve activiteit: elke activiteit die normaal gezien als sport wordt erkend.



niet-sportieve activiteiten: kaartingen, activiteiten met eten, concerten,
optredens, fuiven, feesten, ... of alle activiteiten die normaal niet als sport
worden erkend.



activiteit met eten: activiteit waarbij koude of warme maaltijden worden
geserveerd. Er kan enkel met Ledegemse leveranciers gewerkt worden.
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door het college van
burgemeester en schepenen mits grondige motivatie.



concert: muziekopvoering zonder drankverbruik waarbij tijdens de opvoering
gezeten wordt.



optreden: muziekopvoering met drankverbruik, met als hoofdbedoeling
luisteren.



fuif: muziekopvoering met dansgelegenheid en met drankverbruik.



vaste gebruikers: gebruikers die de gemeentelijke sportinfrastructuur op
regelmatig terugkerende tijdstippen huren.



losse gebruikers: personen of verenigingen die de gemeentelijke
sportinfrastructuur huren en niet kunnen ondergebracht worden bij de vaste
gebruikers.



competitieclub: Ledegemse sportvereniging die aantreedt in een nationale of
provinciale competitie, erkend door het B.O.I.C.

II. GEBRUIKERS
Artikel.4.- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bevoorrechte en nietbevoorrechte gebruikers.
Onder de bevoorrechte gebruikers worden begrepen:


Ledegemse verenigingen



scholen (of hun ouderwerkingen)



lokale politieke partijen, groeperingen of bewegingen



inwoners van Ledegem
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de gemeentelijke diensten, OCMW-diensten en adviesraden.

Enkel Ledegemse verenigingen kunnen op wekelijkse, structurele basis de
sportinfrastructuur huren, tenzij uitzonderingen toegestaan door het college van
burgemeester en schepenen.
Onder niet-bevoorrechte gebruikers worden begrepen:


alle andere gebruikers die in voorgaand lid niet expliciet als bevoorrecht
worden genoemd.

Niet-bevoorrechte gebruikers kunnen enkel de sportinfrastructuur huren voor
sportactiviteiten, tenzij uitzonderingen toegestaan door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel.5.- Van het gebruik zijn uitgesloten:


personen/verenigingen/organisaties die een professionele activiteit met
handelskarakter willen organiseren.

Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderingen toestaan.
III. GEBRUIKSMODALITEITEN
III.A. AANVRAGEN
Artikel.6.- Het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur dient aangevraagd
te worden op de dienst vrije tijd op papier, per telefoon of per mail. De nietbevoorrechte gebruikers kunnen enkel sportieve activiteiten aanvragen, nooit
niet-sportieve activiteiten.
Artikel.7.- Het formulier dient volledig ingevuld te worden en bevat minstens
volgende gegevens:


de naam van de gebruiker en het adres.



naam en handtekening van de voorzitter en/of van de secretaris indien het
om organisaties of verenigingen gaat.



aanduiding van de voor gebruik gewenste accommodatie.



de gebruiksduur, zowel de datum als het begin- en einduur van het gebruik.



de datum van aanvraag.



de aard van de activiteit(en).

De competitieclubs en vaste gebruikers ontvangen bij de aanvang van elk
werkjaar een specifiek aanvraagformulier die alle data van het werkjaar kan
omvatten.
Onvolledige, onduidelijke, niet-ondertekende, ... formulieren zijn ongeldig. De
aanvraag zal bijgevolg geweigerd worden; de aanvrager wordt hiervan in kennis
gesteld.
Indien er informatica-toepassingen worden gegenereerd die deze aanvragen
elektronisch verwerken, dienen de gebruikers daarvan gebruik te maken volgens
de regels die het college van burgemeester en schepenen bepaalt.
Artikel.8.- De gebruikers verklaren zich akkoord met dit reglement door
ondertekening van het formulier (bij verenigingen of organisaties door de
voorzitter en/of secretaris).
Artikel.9.- De aanvraag gebeurt ten vroegste 12 maanden en ten laatste 10 dagen
vóór het gebruik. De tarieven kunnen worden aangepast door de gemeenteraad
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na advies van de sportraad.
De aanvragen genieten voorrang in chronologische volgorde van ontvangst en
worden telkens voorzien van een stempel bij ontvangst. Sportieve activiteiten
hebben altijd voorrang op niet-sportieve activiteiten op voorwaarde dat ze op tijd
werden aangevraagd. Traditionele socio-culturele activiteiten die telkens in
dezelfde periode plaatsvinden kunnen een uitzondering vormen.
III.B. GEBRUIKSDUUR
Artikel.10.- De gebruiker mag de gemeentelijke sportinfrastructuur slechts
gebruiken tijdens de toegestane gebruiksduur, zijnde de data en uren die door
het college van burgemeester en schepenen werden toegestaan. Elke
aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur is verboden. Bij het uitlopen
van een activiteit wordt de sleutelverantwoordelijke ingelicht en zullen de extra
gebruikte uren (dus de uren buiten de toegestane gebruiksduur) worden
aangerekend. Wanneer echter een andere aanvrager reeds deze uren
reserveerde, is er geen sprake mogelijk van het uitlopen van een activiteit.
Artikel.11.- Elke aanvraag moet een minimum van één uur omvatten. Indien van
de toegestane gebruiksduur geen (volledig) gebruik wordt gemaakt, dient de
aanvrager toch de volledige toegestane gebruiksduur te betalen, behoudens
wanneer hij kan aantonen dat het om een geval van overmacht gaat of het
annuleren minstens één week vóór de organisatie gebeurde. Het geval van
overmacht dient zo snel mogelijk aan het gemeentebestuur te worden
medegedeeld. Het college van burgemeester en schepenen spreekt zich uit over
de eventuele kwijtschelding of vermindering van de verschuldigde som. Bij het
annuleren, minstens één week vóór de organisatie, is de helft van de huurprijs
verschuldigd. Indien de sportinfrastructuur enkel gehuurd wordt om bij slecht
weer uit te wijken naar deze, moet de aanvrager in de eerste plaats de volledige
huurprijs betalen. Wanneer de sportinfrastructuur toch niet gebruikt werd
omwille van de goede weersomstandigheden, wordt de huurprijs, verminderd
met € 25,00 per dag, teruggestort.
III.C. GEBRUIK
Artikel.12.- Een gebruiker kan zich slechts beroepen op een toelating tot gebruik
van de gemeentelijke sportinfrastructuur voor zover hij een schriftelijke
machtiging ondertekend namens het college van burgemeester en schepenen kan
voorleggen. De gebruiker dient deze machtiging in zijn bezit te hebben tijdens zijn
aanwezigheid in de gemeentelijke sportinfrastructuur. Voor de vaste gebruikers
en competitieclubs geldt deze verplichting niet, daar zij een schema per werkjaar
bezitten.
Artikel.13.- De gemeentelijke sportinfrastructuur mag niet onderverhuurd
worden of ter beschikking gesteld worden aan derden.
Artikel.14.- Aan gebruikers die de sportinfrastructuur niet achterlaten zoals in het
gebruiksreglement omschreven staat, wordt een boete opgelegd van € 75,00.
Daar bovenop worden ook de werkuren om de zaal terug in orde te brengen
doorgerekend aan € 25,00 per uur, met een minimum van één uur.
IV. TARIEVEN
Artikel.15.- De hierna vermelde huurprijzen zijn van toepassing.
A. Sporthal Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel
a. Sportieve activiteiten
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1. Ledegemse verenigingen en bevoorrechte gebruikers
Per uur volledige zaal
Per uur 1/2 zaal
Per uur 1/3 zaal (enkel mogelijk indien de andere
2/3 verhuurd zijn)
Per dag sport, zonder drankverkoop (altijd een volledige zaal)
Per dag sport, met drankverkoop (altijd een volledige zaal)
Enkel kleedkamers of sanitaire gedeeltes (per dag) (Enkel
toegestaan aan bevoorrechte gebruikers)

€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 70,00
€ 95,00
€ 12,50

2. Niet-bevoorrechte gebruikers
Per uur volledige zaal
Per dag sport, zonder drankverkoop (altijd een volledige zaal)
Per dag sport, met drankverkoop (altijd een volledige zaal)

€ 15,00
€ 155,00
€ 225,00

3. Sociaal tarief
Per uur volledige zaal
Per dag sport, zonder drankverkoop (altijd een volledige zaal)
Per dag sport, met drankverkoop (altijd een volledige zaal)

€ 9,00
€ 95,00
€ 130,00

Onder sociaal tarief wordt verstaan dat niet-bevoorrechte gebruikers die zich
engageren voor andersvaliden, kansarmen en andere minderheidsgroepen, een
aanvraag kunnen richten aan het college van burgemeester en schepenen om het
sociaal tarief te verkrijgen. Dit tarief kan enkel na de toelating van het college van
burgemeester en schepenen worden toegepast.
4. Competitieclubs (per seizoen)
Het seizoen begint zes weken voor de eerste competitiewedstrijd en eindigt met
de laatste competitiewedstrijd. Alle uren die daarbuiten vallen moeten betaald
worden aan het normaal tarief. Ook voor de organisatie van tornooien wordt het
normaal tarief geheven.
Per aangesloten lid van +18 jaar
Per aangesloten lid van -18 jaar

€ 7,50
€ 3,75

Huurprijs per effectief gebruikt uur in de sporthal
Huurprijs per effectief gebruikt uur in het judolokaal

€ 1,50
€ 0,50

De huurprijs van € 1,50 per effectief gebruikt uur geldt voor de huur van de
volledige zaal, 1/2 zaal of 1/3 zaal.
5. Scholen (per schooljaar)
Basisschool Ledegem
Basisschool Sint-Eloois-Winkel
Basisschool Rollegem-Kapelle
Leefschool De Eekhoorntjes
Energie per effectief gebruikt uur in de sporthal

€ 500,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 125,00
€ 0,50

b. Fuif
-

Enkel verhuurd aan bevoorrechte gebruikers
In de sporthallen van Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel
moeten de beschermmatten geplaatst worden
Enkel per dag
De sporthal moet ontruimd en geveegd zijn tegen 06u00 ’s anderendaags.
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Huur per dag
Schoonmaak (verplicht)
Beschermmatten (verplicht in Ledegem, Rollegem-Kapelle en
Sint-Eloois-Winkel)
- Halve zaal
- Volledige zaal

€ 250,00
€ 250,00
€ 75,00
€ 125,00

c. Niet-sportieve activiteiten
-

Enkel verhuurd aan bevoorrechte gebruikers
In de sporthallen van Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel
moeten de beschermmatten geplaatst worden
Enkel per dag
De sporthal moet ontruimd en geveegd zijn tegen 06u00 ’s anderendaags.

Huur per dag
Schoonmaak (verplicht)
Beschermmatten (verplicht in Ledegem, Rollegem-Kapelle en
Sint-Eloois-Winkel)
- Halve zaal
- Volledige zaal

€ 125,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 125,00

B. Judolokaal Sint-Eloois-Winkel
Wordt enkel verhuurd voor sportieve organisaties
Ledegemse verenigingen en bevoorrechte gebruikers
Per uur
Per dag sport (nooit drankverkoop toegelaten)

€ 3,25
€ 35,00

Niet-bevoorrechte gebruikers
Per uur
Per dag sport (nooit drankverkoop toegelaten)

€ 7,50
€ 77,50

Sociaal tarief
Per uur
Per dag sport (nooit drankverkoop toegelaten)

€ 4,50
€ 47,50

Onder sociaal tarief wordt verstaan dat niet-bevoorrechte gebruikers die zich
engageren voor andersvaliden, kansarmen en andere minderheidsgroepen, een
aanvraag kunnen richten aan het college van burgemeester en schepenen om het
sociaal tarief te verkrijgen. Dit tarief kan enkel na de toelating van het college van
burgemeester en schepenen worden toegepast.
C. Voetbalvelden (per jaar)
De voetbalvelden worden niet verhuurd als de toestand van het veld het niet
toelaat.
Olympic Ledegem en Winkel Sport
Per aangesloten lid van +18 jaar
Per aangesloten lid van -18 jaar
Energiekost (vast bedrag)
Hondenclub Lucky Dog Ledegem
Jaarlijkse huurprijs (vast bedrag)

€ 7,50
€ 3,75
€ 2.100,00

€ 25,00

Op voorwaarde dat de velden niet meer dan zeven uur per week worden gebruikt
door Olympic Ledegem of Winkel Sport, kunnen ze ook verhuurd worden aan
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andere Ledegemse verenigingen. In dat geval bedraagt de huurprijs
Per wedstrijd
Per dag
Enkel de kleedkamers

€ 15,00
€ 70,00
€ 12,50

De huurder staat zelf in voor het maaien en belijnen van het veld en het kuisen
van de kleedkamers en sanitaire lokalen.
Artikel.16.- Zijn van de betaling van huurgeld vrijgesteld: de gemeentelijke
diensten, de OCMW-diensten, de Ledegemse adviesraden en 11.11.11. (deze
laatste in geval van samenwerking: alleen het gedeelte ten laste van 11.11.11.
wordt gratis ter beschikking gesteld, de meewerkende verenigingen dienen hun
deel te betalen). Het college van burgemeester en schepenen kan tevens
bepaalde gebruikers van de betaling van huurgeld vrijstellen:
verenigingen/organisaties/diensten van bovenlokaal belang (intercommunales,
administraties van andere overheidsniveaus met een werkingsgebied in de
gemeente, ...), ...
Artikel.17.- De verschuldigde som dient betaald te worden voor de aangeduide
datum. Na het verstrijken van de gestelde termijn wordt elk verder gebruik
opgeschort. Voor competitieclubs en vaste gebruikers kan een jaarlijkse
afrekening (eventueel met voorschotbetaling per trimester) opgesteld worden.
Artikel.18.- Een eventuele intrekking van een toelating of een verplichte
stopzetting van de activiteit kan geen aanleiding geven tot het verkrijgen van een
schadevergoeding. Onder geen enkel beding kan het niet of gebrekkig
functioneren van de gemeentelijke sportinfrastructuur, aanleiding geven tot het
verkrijgen van een schadevergoeding.
V. SLOTBEPALINGEN
Artikel.19.- Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen en er zich
naar te schikken. Het reglement zal daartoe in elke gemeentelijke
sportinfrastructuur zichtbaar worden aangebracht.
Artikel.20.- Elke overtreding van onderhavig reglement, evenals schade,
vandalisme, misbruik, overlast of wanbetaling kan aanleiding geven tot een
tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel.21.- In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn of om een
uitzondering te vragen of gemeentelijke sportinfrastructuur die niet onder dit
reglement valt, beslist het college van burgemeester en schepenen.
Artikel.22.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» Provinciegouverneur: 1;
» dienst financiën: 1.

Vaststellen van het tariefreglement van de gemeentelijke sportinfrastructuur

7/8

Geert Demeyere
Gemeentesecretaris

Aldus beslist in de zitting van 15 december 2016
get. Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Geert Demeyere
Gemeentesecretaris

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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