UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 30 mei 2016.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van
Aert, M. Beyers, S. Van Looveren, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N.
Brosens, P. Brosens, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Breugelmans, J. Van Esbroeck en J. Duerloo, raadsleden.
Onderwerp: Punt 3: Goedkeuring van de retributie voor de gemeentelijke sportzaal Heide.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de ingebruikname van de nieuwe gemeentelijke sportzaal te Heide vanaf 1
september 2016; dat de sportzaal buiten de schooluren ook gebruikt kan worden door
(Kalmthoutse) verenigingen en individuen of individuele lesgevers;
Overwegende dat het noodzakelijk is een retributie te heffen voor het gebruik van de
sportzaal van Heide om de hoge onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke sportzalen
met zich brengen, grotendeels te dekken;
Overwegende dat de inwoners op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de ontwikkeling van
de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende personenbelasting
en opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Overwegende dat de erkende verenigingen zich verplichten tegenover het gemeentebestuur
tot sociale, culturele en sportieve activiteiten die de uitstraling van de gemeente bevorderen;
Overwegende dat de Kalmthoutse verenigingen bijdragen tot het versterken van het sociaal
weefsel in onze gemeente én de individuele ontplooiing van de burgers in het algemeen;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 10 mei 2016; dat de sportraad
adviseert om de retributie voor deze sporthal gelijk te trekken met de retributie die gehanteerd
wordt voor de sportzaal van Achterbroek omdat deze sporthallen qua zaalgrootte gelijkaardig
zijn; dat de heffing voor de retributie voor de sporthal van Achterbroek gebaseerd is op de
zaalgrootte;
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het advies van de
sportraad te volgen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de uniformiteit tussen alle gemeentelijke sportzalen bewaard dient te
blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens,
Veerle De Block, Pieter Brosens, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de
Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies
Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock,
Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 september 2016 en
eindigend op 31 december 2019 een retributie geheven op het gebruik van de gemeentelijke
sportzaal van Heide (Kapellensteenweg 501 te 2920 Kalmthout).
Art. 2.De sportzaal mag enkel betreden worden in groepsverband en onder verantwoordelijkheid
van de leider.
Art. 3.Iedere gemachtigde gebruiker is verplicht de lokalen na gebruik ordelijk en in propere staat te
verlaten.
Art. 4.Tarieven:
* voor individuen en erkende verenigingen van Kalmthout:
- 4 euro per uur voor 1/2 zaal,
- 8 euro per uur voor volledige zaal.
* voor niet-erkende verenigingen van Kalmthout:
- 6,5 euro per uur voor 1/2 zaal,
- 13 euro per uur voor volledige zaal.
* voor individuele lesgevers en verenigingen van buiten Kalmthout:
- 15 euro per uur voor 1/2 zaal,
- 30 euro voor volledige zaal.
Art. 5.De retributie is verschuldigd na ontvangst van een factuur, te betalen binnen 30 dagen na
ontvangst.
Art. 6.Bij ontstentenis van minnelijke betaling zal de inning van het bedrag bij burgerlijke
rechtsvordering geschieden.
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Art. 7.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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