Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gebruikersreglement voor het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.07.2017 wordt een retributie geheven op het gebruik van de stedelijke
sportinfrastructuur.
Art. 2.
De stedelijke sportinfrastructuur kan uitsluitend gebruikt worden voor sportactiviteiten.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld volgens de categorie van gebruikers en volgens de aard van
de activiteit.
Art. 4.
De categorieën van gebruikers zijn:
A1 erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht op
volwassenen (+ 18 jaar), stedelijke adviesraden, door de hoger overheid erkende
welzijnsinstanties met een actieve werking op het grondgebied en/of voor inwoners van
Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht op volwassenen (+ 18 jaar), politieke
partijen van Scherpenheuvel-Zichem;
A2 erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht op
jongeren (- 18 jaar), onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem buiten de
schooluren, door de hoger overheid erkende welzijnsinstanties met een actieve werking op
het grondgebied en/of voor inwoners van Scherpenheuvel-Zichem voor activiteiten gericht
op jongeren (- 18 jaar);
B
onderwijsinstellingen buiten Scherpenheuvel-Zichem, overheidsinstellingen, door
Sport Vlaanderen erkende sportfederaties, ISB vzw, door de hoger overheid erkende
welzijnsinstanties met geen actieve werking op het grondgebied en/of voor inwoners van
buiten Scherpenheuvel-Zichem;
C
alle andere gebruikers die niet onder A1, A2 of B vallen.
Art. 5.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
- (aanpassing gemeenteraad 17.09.2020) Voor gebruik tijdens de periode van 01.10.2020
tot en met 31.03.2021 worden alle retributies verminderd met 50% omwille van
financiële maatregelen als gevolg van de corona-crisis.
- (aanpassing gemeenteraad 17.12.2020) Voor de periode van 01.01.2021 tot en met
31.12.2021 wordt een vermindering van 50 % toegekend op alle retributies.
- (aanpassing gemeenteraad 22.04.2021) Voor de periode van 01.01.2021 tot en met
31.12.2021 wordt voor de gebruikers van categorie A een volledige vrijstelling
toegekend op alle retributies. Voor de gebruikers van alle andere categorieën wordt
voor diezelfde periode een vrijstelling van 50 % toegekend op alle retributies.
Art. 6.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
Sporthal Averbode en Scherpenheuvel:
aard activiteit
A1
A2
B
C
training (per uur)
€ 10
€5
€ 20
€ 31
match zonder inkom (per match)
€ 15
€ 7,50
€ 31
€ 46
match met inkom (per match)
€ 31
€ 15
€ 61
€ 91
dagtarief zonder inkom
€ 101
€ 51
€ 202
€ 303
dagtarief met inkom
€ 202
€ 101
€ 404
€ 606
2.

Sportzalen:
1/3 sporthal Averbode

-

1/3 sporthal Scherpenheuvel
gevecht- en danssportzaal Averbode
sportzaal Schoonderbuken
sportzaal Teekbroek Testelt (toevoeging via beslissing gemeenteraad van
29.06.2017)
aard activiteit
A1
A2
B
C
training (per uur)
€5
€ 2,50
€8
€ 12
match (per match)
€8
€4
€ 16
€ 24
dagtarief
€ 41
€ 20
€ 81
€ 121
Kleedkamer (voor apart gebruik)
€ 16
€8
€ 33
€ 49
Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.

Zijn vrijgesteld van de betaling van de retributie:
- een organisatie uitgaande van de stad
- onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem tijdens de schooluren
- OCMW Scherpenheuvel-Zichem
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant
- Vriendenkring brandweer Scherpenheuvel-Zichem
- politiezone Demerdal - DSZ
- Vriendenkring politie Demerdal DSZ
- sportregio Winge-Demervallei (en latere rechtsopvolgers)
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en
binnen de termijn die daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 23.10.2013 op het gebruik van de stedelijke
sportinfrastructuur wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

