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Zitting van

17 december 2013

AANWEZIG:

Wouter Raskin, voorzitter,
Frieda Brepoels, burgemeester,
Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren,
Nico Bijnens, Griet Mebis, Luc Hendrix, schepenen,
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,
Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Ann Thijs, Mark Huygen, Emiel Degrève,
Annick Ponthier, Myriam Thijs, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs,
Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders,
raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:
Referte:

Goedkeuring prijssubsidie voor culturele-, sport- en bibliotheekinfrastructuur
/

Agendanummer: 29

De gemeenteraad,
Gelet dat de Stad Bilzen door verzelfstandiging een verbeterde exploitatie van haar sporten cultuur, en bibliotheekinfrastructuur beoogt te verkrijgen;
Gelet dat deze verzelfstandiging steunt op een bedrijfseconomische logica die
verbeteringen of voordelen op diverse vlakken beoogt. Het bestuur wenst immers door
middel van een meer bedrijfsmatige aansturing een marktconform prestatie- en
kostenniveau te kunnen garanderen;
Om die reden werd destijds het autonome gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen
opgericht;
Gelet op de verregaande autonomie alsook de flexibiliteit in de beheersregels die een
autonoom gemeentebedrijf eigen zijn met als voordeel dat de beleidsuitvoerende taken op
ondermeer sportief en cultureel vlak veel sneller en diepgaander kunnen worden
uitgewerkt;
Gelet dat het autonoom gemeentebedrijf ook soepeler kan inspelen op snel evoluerende
marktomstandigheden. Het realiseren van beleidsuitvoerende taken via het autonoom
gemeentebedrijf zal de burgers van de Stad Bilzen dus duidelijk ten goede komen;
Gelet dat het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen o.a. tot doel zal hebben
vrijetijdssite De Kimpel (sport-, cultuurcentrum en bibliotheek) en andere culturele-, sporten bibliotheek infrastructuur van de Stad Bilzen te exploiteren;
Gelet dat het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen sport-, culturele- en
bibliotheekinfrastructuur ter beschikking zal stellen aan derden voor allerhande
bijeenkomsten en het recht op toegang (tegen betaling) zal verlenen tot evenementen van
cultuur of vermaak, tot sport- en bibliotheekinfrastructuur, boeken, tijdschriften, strips en
audiovisuele materialen zal ontlenen en het internet laat gebruiken;
Gelet dat de Stad Bilzen omwille van de sociale en culturele functie van vrijetijdssite De
Kimpel wenst dat geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van bezoekers
van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie, ten aanzien van
gebruikers van sportinfrastructuren en ten aanzien van bezoekers en ontleners van de
bibliotheek;

Gelet dat de Stad Bilzen de toegangsgelden voor sport-, culturele infrastructuur en
bibliotheek en voor ontleningen van boeken, tijdschriften, strips en audiovisuele materialen
en het gebruik van het internet wenst te beperken opdat ze toegankelijk zijn voor iedereen;
Gelet dat de stad Bilzen dientengevolge en voor zover nodig aan het autonoom
gemeentebedrijf, als belastingplichtige-dienstverrichter, een subsidie kan verstrekken voor
het verlenen van toegang tot de infrastructuur aan bezoekers, de zogenaamde
prijssubsidie;
Gelet dat de exploitatiecijfers voor vrijetijdssite De Kimpel ondertussen duidelijk werden
waardoor de prijssubsidie kan afgestemd worden op de reële kostprijs en er niet meer
gesubsidieerd moet worden dan werkelijk noodzakelijk is;
Gelet dat de prijssubsidie voor bibliotheek zal worden toegekend op enerzijds het recht op
toegang tot de bibliotheek anderzijds op het ontlenen van boeken, tijdschriften, strips en
audiovisuele materialen en het gebruik van het internet waardoor met betrekking tot de
bibliotheek wordt voorgesteld de prijssubsidie niet meer te voorzien als coëfficiënt maar als
een bedrag per toegang of ontlening;
Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van bestuur van het
autonome gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen;
Gelet dat de noodzakelijke kredieten voor deze prijssubsidie voorzien zijn in het budget
van de stad Bilzen;
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen terzake;
BESLUIT:
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan volgende prijssubsidie voor de
periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2019:
- voor culturele infrastructuur: de prijs (inclusief btw) die de
bezoeker betaalt voor evenementen van cultuur of vermaak van eigen
programmatie vermenigvuldigd met een factor 1,52
- voor sport infrastructuur: de prijs (inclusief btw) die de
bezoeker betaalt voor recht op toegang vermenigvuldigd met een factor 3,34
- voor bibliotheek infrastructuur:
* de prijs (inclusief btw) die de bezoeker betaalt voor recht op toegang
verhoogd met 1,63 €/bezoeker
* de prijs (inclusief btw) die de bezoeker betaalt voor ontleningsgelden
verhoogd met 0,17 €/ontlening

Art. 2 De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen met de
concretisering van het reglement en verdere afhandeling van dit dossier.
Art. 3 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van het autonome
gemeentebedrijf en aan de financiële dienst van de stad Bilzen.
Art. 4 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijke
toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van
15 juli 2005, zoals gewijzigd.
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