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Sport - retributiereglement
- wijziging

op het gebruik van de stedelijke

sportinfrastructuur

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

aanwezig

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTMETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, algemeen directeur.

BEVOEGDHE¡D
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.

JURIDISCH KADER
Gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2012 waarbij het retributiereglement van de
sporttarieven werd gewijzigd ingevolge de aansluiting bij Farys en de latere wijzigingen van 18
februari 2013 en 17 maart2017 .
MOTIVERING

Op 2 juli 2018 opent het nieuwe Sportpark, met nieuwe zwembaden en een vernieuwing van een
aantal sportzalen als de krachttrainingszaal, danszalen, enz. ln de loop van 2018 wordt een
buitenhockeyterrein aangelegd. De aangepaste tarieven zullen worden opgenomen in het nieuwe
vrijetijdspakket voor zaalreservatie.
Het voorstel is om:

de tarieven voor individueel en clubgebruik aan te passen, met onderscheid tussen
Eeklonaren en niet-Eeklonaren.
de vergaderzaal enkel te laten gebruiken door Eeklose verenigingen

hetzelfde tarief

te

hanteren voor

de meerbeurtenkaarten

van

krachttrainingszaal:
p€r beurt: € 3 voor Eeklonaar - € 3,5 voor niet-Eeklonaar
10 beurtenkaart:€ 20 voor Eeklonaar -€25 voor niet-Eeklonaar
50 beurtenkaart: € 80 voor Eeklonaar - € 90 voor niet-Eeklonaar

o
o
o

verschillend tarief te rekenen voor zwembeurt volwassenen en kinderen:
kinderen: €2,5
Eeklose volwassene:€ 3
Niet-Eeklose volwassene € 3,5

¡
o
o

het kansentarief van 25o/otoe te passen (via U|TPAS).

Stad Eeklo energiek, eigenzinniE, echt.

zwembad

en

ADVIES
De raad van bestuur van de sportraad had overleg over het nieuwe tariefreglement voor gebruik van
sportinfrastructuur op 14 november 2017, 30 januari 2018 en 17 april2O18.

FINANCIELE VERANTWOORDING
De financieel directeur en sportinfrastructuurbeheerder Farys werden betrokken bij de aanpassing
van het tariefreglement. De raad van bestuur van Farys dient dit reglement goed te keuren na

aanvaarding door de gemeenteraad.
BESLISSING

Artikel 1
Het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur, toegevoegd in bijlage,
wordt gewijzigd.

Artikel2
Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 juli 2018
Artikel 3

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van

het

gemeentedecreet.

STEMMING
Met eenparigheid van stemmen

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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