Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Zitting van

16 december 2014

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, Mark Huygen, Emiel Degrève, Annick Ponthier,
Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen,
Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs, raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:

Vaststelling van een retributie op het verlenen van recht op toegang tot
sportinfrastructuur: aanvulling sportpark Katteberg en Kapelhof
/

Referte:

Agendanummer: 21

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gezien de stad Bilzen instaat voor het aanbieden van het sportaanbod waarbij de stad
voor de exploitatie van een deel van haar infrastructuur beroep doet op het Autonoom
Gemeentebedrijf;
Gezien het Autonoom Gemeentebedrijf als economische entiteit financieel zelfbedruipend
dient te zijn;
Gezien de stad Bilzen wenst dat de tarieven, gehanteerd door het Autonoom
Gemeentebedrijf, sociaal verantwoord zijn, zal de stad het verschil tussen marktconforme
prijzen en het sociaal wenselijk tarief aanvullen door middel van een prijssubsidie;
Gelet op het gebruikersreglement sportpark ‘Katteberg’;
Gelet op het gebruikersreglement sportpark ‘Kapelhof’;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake;
BESLUIT:
Art. 1

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van een
retributie op het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuur wordt vanaf
heden aangevuld als volgt:
Sportpark Katteberg en Kapelhof
Occasioneel gebruik:





Voetbalterrein en 2 kleedkamers + 1 scheidsrechterskamer:
€ 15,00 per uur,
Per extra kleedkamer: € 5,00 per uur,
Verlichting: € 5,00 per begonnen uur,
Dagprijs all-in: € 150,00 (+ 6 uur alle kleedkamers),




Gebruik kleedkamer met douches (zonder voetbalterrein): € 10,00 per
kleedkamer,
Gebruik voetbalterrein met kleedkamers zonder douchegebruik:
€ 10,00.

Terugkerend gebruik:


Voor leden aangesloten bij erkende Bilzerse (sport)verenigingen die
overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 10
maanden minstens 2 maal per week gebruik zullen maken van de
infrastructuur, is er een forfaitaire all-in prijs van € 40,00 per lid (per
sportseizoen).



Voor scholen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende
minimum 6 maanden minstens 2 X per week gebruik zullen maken van de
infrastructuur, is er een forfaitaire som van € 1 000,00 per schooljaar met
gebruik kleedkamer en douches.



De overige regelmatige gebruikers die niet in aanmerking komen voor
bovenvermelde tariefregeling betalen voor ieder gebruik het tarief dat van
toepassing is voor occasioneel gebruik.

Boetes:




Niet-reiniging van de gebruikte lokalen na gebruik: € 15,00,
Niet reiniging van de gang na gebruik: € 15,00,
Niet verwijderen van plastiek flessen op de sportvelden: € 15,00.

Art. 2 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk
toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van
15 juli 2005, zoals gewijzigd.
Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

