Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

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, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:

Vaststelling van een retributie op het verlenen van recht op toegang tot
sportinfrastructuur
/

Referte:

Agendanummer: 27

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 gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de wettelijke bepalingen terzake;
BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt, ten
voordele van de stad Bilzen, een retributie gevestigd op het verlenen van recht op
toegang tot sportinfrastructuur.

Art. 2

Het bedrag van de retributie wordt per uur vastgesteld als volgt:
Sporthal De Kimpel
 1/3 jeugd: € 4,00
 1/3 volwassenen: € 7,50
 2/3 jeugd: € 6,00
 2/3 volwassenen: € 12,50
 3/3 jeugd: € 8,00
 3/3 volwassenen: € 15,00
 3/3 dagprijs: € 110,0 (dag)
Sporthal De Zonhoeve
 1/3 jeugd: € 4,00
 1/3 volwassenen: € 7,50
 2/3 jeugd: € 6,00








2/3 volwassenen: € 12,50
3/3 jeugd: € 8,00
3/3 volwassenen: € 15,00
3/3 dagprijs: € 110,00 (dag)
½ jeugd: € 6,00
½ volwassenen: € 15,00

Sporthal Munsterbilzen
 ½ jeugd: € 4,00
 ½ volwassenen: € 7,50
 2/2 jeugd: € 6,00
 2/2 volwassenen: € 10,00
 2/2 dagprijs: € 70,00 (dag)
Refter & polyvalente zaal Munsterbilzen
 refter: € 5,00
 polyvalente zaal: € 5,00
 refter + polyvalente zaal: € 10,00
 dagprijs refter: € 45,00 (dag)
 dagprijs polyvalente zaal: € 45,00 (dag)
 dagprijs beide: € 90,00 (dag)
Sporthal Eigenbilzen
 ½ jeugd: € 4,00
 ½ volwassenen: € 7,50
 2/2 jeugd: € 6,00
 2/2 volwassenen: € 10,00
 2/2 dagprijs: € 70,00 (dag)
Sporthal Hees
 ½ jeugd: € 4,00
 ½ volwassenen: € 7,50
 1/1 jeugd: € 6,00
 1/1 volwassenen: € 10,00
 1/1 dagprijs: € 50,00 (dag)
Sporthal Schoonbeek
 ½ jeugd: € 4,00
 ½ volwassenen: € 7,50
 ½ dagprijs: € 50,00 (dag)
 2/2 jeugd: € 6,00
 2/2 volwassenen: € 10,00
 2/2 dagprijs: € 70,00 (dag)
Culturele zaaltjes Schoonbeek
 zaal 1 (vergadering): € 7,50
 zaal 1 (rest): € 50,00 (= tarief forfaitprijs, niet per uur)
 zaal 2 (vergadering): € 7,50
 zaal 2 (rest): € 50,00 (= tarief forfaitprijs, niet per uur)
 keuken (vereniging): € 25,00 (= tarief forfaitprijs, niet per uur)
 keuken (privé): € 50,00 (= tarief forfaitprijs, niet per uur)
 toog: € 00,00
 borg per zaaltje: € 62,50
 borg keuken: € 37,50
 borg toog: € 37,50

Mopertingen
 1/1 jeugd: € 5,00 naar de school,
 1/1 volwassenen: € 5,00
Turnhal De Kimpel
 1/1 jeugd: € 15,00
 1/1 volwassenen: € 20,00
 1/1 jeugd ‘buiten Bilzen’: € 30,00
 1/1 volwassenen ‘buiten Bilzen’: € 40,00
 1/1 dagprijs: € 150,00 (dag)
 1/1 dagprijs ‘buiten Bilzen’: € 300,00 (dag)
 1/1 scholen: € 10,00
Gevechtssportzaal
 1/1 jeugd: € 8,00
 1/1 volwassenen: € 12,00
 1/1 jeugd ‘buiten Bilzen’: € 15,00
 1/1 volwassenen ‘buiten Bilzen’: € 20,00
 1/1 dagprijs: € 70,00 (dag)
 1/1 dagprijs ‘buiten Bilzen’: € 140,00 (dag)
 1/1 scholen: € 10,00
Sportzaal Piepelke
 1/1 jeugd: € 7,50
 1/1 volwassenen: € 12,00
 1/1 jeugd ‘buiten Bilzen’: € 16,00
 1/1 volwassenen ‘buiten Bilzen’: € 24,00
 1/1 dagprijs: € 45,00 (dag) (weekend + vakanties)
 1/1 dagprijs ‘buiten Bilzen’: € 90,00 (dag) (weekend + vakanties)
Zwembad
Individuelen
 kinderen -14 jaar € 2,50
 volwassenen: € 4,00
 senioren +65: € 2,50
 volwassenen groep: € 2,50
 kinderen -14 jaar groep: € 2,00
 mindervalide: € 2,50
 mindervalide kind -14 jaar: € 2,00
 mindervalide met begeleider: € 3,00
 senioren +50 seniorenuur: € 2,00
 kinderen -14 jaar ochtendzwemmen: € 1,75
 kinderen -14 jaar middagzwemmen: € 1,75
 volwassenen ochtendzwemmen: € 2,50
 volwassenen middagzwemmen: € 2,50
 senioren +65 ochtendzwemmen: € 1,75
 senioren +65 middagzwemmen: € 1,75
Jaarabonnementen alle baden
 jaarabonnement kind -14 jaar: € 110,00
 jaarabonnement volwassenen: € 195,00
 jaarabonnement senior 65+: € 110,00
 jaarabonnement volwassenen niet Bilzen: € 220,00

Jaarabonnement daluren
 jaarabonnement kind -14 jaar: € 50,00
 jaarabonnement volwassenen: € 80,00
 jaarabonnement senior 65+: € 50,00
 jaarabonnement volwassenen niet Bilzen: € 100,00
10 beurtenkaarten alle baden
 10 beurten kind -14 jaar: € 20,00
 10 beurten volwassenen: € 35,00
 10 beurten senior 65+: € 20,00
 10 beurten volwassenen niet Bilzen: € 40,00
10 beurtenkaarten daluren
 10 beurten kind -14 jaar dal: € 12,00
 10 beurten volwassenen Bilzen: € 17,50
 10 beurten senior +65: € 12,00
 10 beurten volwassenen niet Bilzen: € 20,00
 10 beurten +50 seniorenuur: € 20,00
Leskaarten
 10 beurten aqua zumba/jogging/fitness/therapie: € 45,00
 leskaart zwemles volwassenen 15 beurten: € 75,00
 leskaart zwemles kind 15 beurten: € 75,00
 leskaart kabouterzwemmen 10 beurten: € 55,00
Schoolzwemmen
 schoolzwemmen per leerling: € 1,50
 lesgevers schoolzwemmen: € 10,00
Gebruik bad/banen clubs
 bad Bilzen: € 35,00
 bad niet Bilzen: € 55,00
 baan Bilzen: € 7,00
 baan niet Bilzen: € 10,50.
Art. 3

De invordering van de verschillende rechten geschiedt tegen kwijting afgeleverd
door de gemeenteontvanger of zijn gemachtigde. Bij weigering of nalatigheid om te
voldoen aan de verschuldigde rechten, geschiedt de invordering overeenkomstig
de wet.

Een afschrift van deze beslissing wordt, in toepassing van artikel 253 § 1 – 3° van
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt aan de provinciegouverneur.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN BILZEN
Vergadering dd.: ……………………….
Aanwezig: ……………………….
De gemeenteraad:
Aangezien
Art. 4

Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

