GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Gent
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

zitting van 14 september 2015

Aanwezig:
Agnes Lannoo-Van Wanseele, burgemeester-voorzitter;
Rigo Van de Voorde, Peter Draulans, Emiel Verschueren, Pieter Vanderheyden, schepenen
Kristof Vanden Berghe, OCMW-voorzitter – toegevoegd schepen met raadgevende stem;
Bob Van Hooland, Magda Van Hevel-Pynket, Erik Van Den Abeele, Arnold Meirlaen,
Piet Van Aken, Linda Colpaert-Vermaercke, Marian De Clercq, Sonja Ledoux-Helleputte,
Philip Cnockaert, Nicolas Bosschem, Lode Scheerder, gemeenteraadsleden.
Jef Van den Heede, gemeentesecretaris.

16. Vrije tijd – aanpassing retributiereglement en tarifering gemeentelijke
sporthal.
De raad, in openbare zitting
Gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2-15° en artikel
253 1-3°;
Overwegende dat er een nieuwe ingebruikname is van een zaal in de sporthal;
Overwegende het positieve advies van de gemeentelijke sportraad van 18 juli 2015;
Gaat over tot de stemming;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT
Enig artikel
Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst met betrekking tot een aanpassing van het
retributiereglement op de dienstverlening in de gemeentelijke sporthal (zie bijlage bij dit
besluit);

Bijlage:
Retributiereglement op de dienstverlening in de gemeentelijke sporthal
Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2014 worden de tarieven voor het gebruik van de accommodaties
in de gemeentelijke sporthal vastgesteld als volgt:
1.

1

Prijzen per eenheid per uur (judozaal, parketzaal, 1/3 Grote zaal)

Inwoners SintMartens-Latem2
€ 5,00
€ 7,50

Daluur
Piekuur

Niet-inwoners SintMartens-Latem
€ 7,50
€ 10,00

Sportverenigingen3
€ 3,50
€ 5,00

Piekuur – Daluur:
8u

9u

10u 11u

12u

13u

14u

15u 16u 17u 18u 19u 20u 21u 22u 23u

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Piekuur
Daluur
Sporthal gesloten

Studio
Prijs: dal: € 3,00 / uur
piek: € 4,00 / uur

2. kleedkamer (max. 20 personen)
o groepen per uur
o individuelen per beurt

:
:

€ 3,25
€ 1,00

3. Gebruik gelagzaal per dag (exclusief parketzaal)
Zie reglement gebruik gelagzaal gemeentelijke sporthal, goedgekeurd op de
gemeenteraad van 15 september 2014.
Artikel 2:
In toepassing van artikel 43 § 2-15° wordt de vaststelling van de retributies voor de
consumptiegoederen in de gelagzaal van de sporthal gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen mits deze tarieven niet meer dan 25 % afwijken van de
hieronder vastgestelde tarieven:
- Water, cola, limonade fruitsap, tonic, bitter lemon: € 1,50
- Pils: € 1,50
- Koffie, thee, soep, warme chocolademelk: € 1,50
- Witbier, speciale 1900, kriek, carlsberg, aquarius lemon, aquarius orange, val tea: €
2,00
- Westmalle dubbel, Tongerlo blond en bruin, , porto, sherry, martini , glas wijn: € 2,50
1

Deze prijzen zijn van toepassing vanaf 01.01.2014 en vervangen alle voorgaande prijzen
Voor verenigingen of groepen met minder dan 25% deelnemers uit Sint-Martens-Latem op het veld wordt het
tarief van niet-inwoners toegepast.
3
Sportinitiatieven die willen in aanmerking komen voor het tarief Sportverenigingen dienen lid te zijn van de
sportraad. Voorwaarden voor lidmaatschap en hoe lid worden kan u vinden via www.sint-martenslatem.be/sport -> sportverenigingen.
2

- Duvel, Keizer Karel goud blond, Augustijn, Westmalle tripel: € 3,00
- Fles wijn: € 13.00
Artikel 3:
De retributie bepaald in artikel 1 is verschuldigd bij de reservatie van de accommodatie.
De retributie bepaald in artikel 2 is verschuldigd bij de bestelling.
Artikel 4:
Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigde recht te betalen, geschiedt de invordering
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.
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