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47. Gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van sportaccommodaties, periode 2020-2025.
Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m.
288 en 326 e.v.
Wetten en reglementen
De artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
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Het Besluit van de Raad van Bestuur van 8 juli 2010 en latere aanpassingen waarbij het tariefreglement van
de diverse sportinfrastructuur onder het beheer van het AGB werden goedgekeurd.
Artikel 6 van de beheersovereenkomst tussen stad Zottegem en Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem
van 15 februari 2010.
Verwijzingsdocumenten
Verantwoording
De beheersovereenkomst tussen stad Zottegem en Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem van 15 februari
2010 stelt dat het AGB de tarieven, tariefstructuren, gebruiksvergoedingen en gebruikscategorieën, dat het
wil toepassen voor de exploitatie van de overgedragen infrastructuren, ter goedkeuring dient voor te
leggen.

De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Marnic De Clercq)
BESLIST:
Artikel 1. Het tariefreglement van accommodatie dat valt onder het beheer van het AGB met ingang
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven zijn vastgelegd als volgt:
1. Sporthal Helios + Smissenhoek + De Kassei

€

tarief per uur

10,50 euro

jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur erkende Zottegemse
sportverenigingen

5,50 euro

Zottegemse scholen per uur

7,50 euro

Andersvaliden - per uur

8,00 euro

schoolsportdag

20,00 euro

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 8 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2433-6086-0190-2909.

2. Sporthal Bevegemse Vijvers (met basisverlichting)
tarief per uur

1/3 & 1/2

10,50 euro

tarief per uur

2/3

20,00 euro

tarief per uur

volledige zaal

26,50 euro

jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur erkende Zottegemse
sportverenigingen

1/3 & 1/2

5,50 euro

2/3

12,00 euro

sportverenigingen

volledige zaal

26,50 euro

scholen per uur

1/3 & 1/2

scholen per uur

2/3

12,00 euro

scholen per uur

volledige zaal

26,50 euro

schoolsportdag

1/3 & 1/2

20,00 euro

schoolsportdag

2/3

40,00 euro

schoolsportdag

volledige zaal

60,00 euro

andersvaliden per uur

1/3 & 1/2

8,00 euro

andersvaliden per uur

2/3

17,00 eruo

andersvaliden per uur

volledige zaal

24,00 euro

jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur erkende Zottegemse
sportverenigingen
jeugdtrainingen en -wedstrijden per uur erkende Zottegemse

extra verlichting (500 lux) /uur

7,50 euro

2,30 euro

3. Polyvalente zaal + zaal B2
tarief per uur
schoolsportdag
andersvaliden per uur

8,50 euro
20,00 euro
8,00 euro
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4. Judolokaal
tarief per uur

8,50 euro

clubs en scholen per uur

4,00 euro

schoolsportdag

13,00 euro

andersvaliden per uur

4,00 euro

5. Atletiekaccommodatie
wedstrijden : Zottegemse clubs en scholen

49,50 euro

clubtrainingen

5,50 euro

sportlessen scholen

Vrij van gebruik

reservatie sportlessen scholen /per uur

4,50 euro

schoolsportdag

16,50 euro

andersvaliden per uur

5,50 euro

6. Voetbalveld A
clubs of scholen per wedstrijd

66,00 euro

tornooien per dag

201,00 euro

verlichting per uur (basis)

13,00 euro

7. Voetbalveld Erwetegem
clubs en scholen per uur

9,00 euro

schoolsportdag

8. Kunstgrasveld

16,50 euro

reductie - 18 jaar

per wedstrijd (incl. cafetaria)

40,00 euro

69,00 euro

per dag (incl. cafetaria)

103,50 euro

195,50 euro

per uur

11,50 euro

20,50 euro

verlichting/uur

5,50 euro

5,50 euro
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9. Voetbalveld C (grasveld)

reservatie clubs en scholen per uur
sportlessen scholen
schoolsportdag
festiviteiten voor verenigingen (met inkomgeld)
festiviteiten voor verenigingen (zonder inkomgeld)
commerciële activiteiten

5,50 euro
Vrij gebruik
16,50 euro
166,50 euro
66 euro
333,50 euro

10. Schietstand
enkel te gebruiken door Zottegemse clubs

7,00 euro

11. Basebalveld & Omnisport grasveld (naast basebalveld)
Zottegemse clubs en scholen per uur

9,00 euro

schoolsportdag

16,50 euro

andersvaliden per uur

8,50 euro

12. Festivalweide = Omnisport grasveld (achter speelweide)
sport
festiviteiten voor verenigingen zonder inkomgeld (zonder tent) per dag

vrij gebruik
66,00 euro

festiviteiten voor verenigingen met inkomgeld (met of zonder tent) per
dag

166,50 euro

commerciële activiteit

333,50 euro

13. Petanqueterreinen

vrij gebruik

14. Beachvolley

vrij gebruik

15. Finse Piste

vrij gebruik

16, Parking

vrij gebruik

17. Speelweide

vrij gebruik
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18. Tafeltenniszaal
individuelen per uur

1,75 euro

groepstarief per uur (vanaf 15)

17,00 euro

huur palet

0,60 euro

scholen per uur / per leerling (palet gratis)

1,75 euro

zaal per uur (zonder tafels)

7,00 euro

tafeltennisclub per uur

5,00 euro

douches per gebruiker

1,75 euro

douches groepen

20,00 euro

schoolsportdag per dag

49,50 euro

19. Kleedkamers / tarief per kleedkamer
kleedkamers
individueel

20,00 euro
1,75 euro

20. Zwembad
reservatie volledig bad per uur

75,00 euro

Reservatie erkende Zottegemse watersportclubs
Per uur
Per baan (maximum 3 banen)

32,00 euro
5,00 euro

Wedstrijd halve dag

100,00 euro

Wedstrijd volledige dag

150,00 euro

Kinderen 0 tot 3 jaar

0

Basistarief Zottegem

3,00 euro

Basistarief niet-Zottegem

4,00 euro

Reductietarief* Zottegem

2,50 euro

Reductietarief* niet-Zottegem

3,50 euro
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Aankoop badge (meerbeurtenkaart)

5,00 euro

Meerbeurtenkaart Zottegem

12 beurten; per schijf van 10 beurten 2 beurten gratis

30,00 euro

Meerbeurtenkaart niet-Zottegem

12 beurten; per schijf van 10 beurten 2 beurten gratis

42,00 euro

Jaarabonnement Zottegem

250,00 euro

Jaarabonnement niet-Zottegem

350,00 euro

schoolzwemmen per zwemmer / Zottegemse scholen

1,00 euro

schoolzwemmen niet Zottegemse scholen

1,75 euro

brevet

1,00 euro

zwemlessen baby’s, peuters, volwassenen, zwangere dames en
aquajogging (10 lessen/trimester)

55,00 euro

zwemlessen baby’s, peuters, volwassenen, zwangere dames en
aquajogging (30 lessen/volledig jaar)

165,00 euro

Zwemlessen kleuters, per jaar

135,00 euro

Geurbaden (per 15 min)
Verlies lockersleutel

2,50 euro
20,00 euro

*reductietarief voor: kinderen van 4 tot 12 jaar en G-sporters
1 toegangsbeurt geeft recht op 2.00 uur in het zwembad. Bij een
verlengd verblijf in het zwembad zal een extra beurt afgehouden
worden.

Algemeen
waarborg badge Salto (toegangscontrole deuren)

25,00 euro

voor gebruikers niet woonachtig in Zottegem: tarieven van punt 1 tem 19 = tarief + € 2,00
reservaties hebben voorrang op vrij gebruik

Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de persoon die beroep doet op de sportinfrastructuur.
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Artikel 3. De retributie moet contant tegen ontvangstbewijs of binnen de 30 dagen na de toezending van
de factuur betaald worden. Bij niet-betaling van deze retributie zal de procedure gevolgd worden zoals
beschreven in het gemeentelijk retributiereglement betreffende de invorderingskosten van niet-fiscale
ontvangsten.

Artikel 6. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.

De Gemeenteraad

getekend Koen Codron

getekend Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter
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