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Het Autonoom Gemeenfebedrijf (Raad van Bestuur),
In openbare zitting,

4 Reglement gebruikstarieven AGB sportinfrastructuur vanaf 1 januari 2017
Aanleiding en voorgeschiedenis
De gebruikstarieven dienen voor het nieuwe boekjaar aangepast te worden in functie van de
reële kostprijs van het exploiteren van de sportinfrastructuur. De maximumtarieven die de
gebruikers betalen werden geïndexeerd. De gemeente komt tussen in het verschil tussen de
gebruikstarieven van het AGB en de geïndexeerde maximumtarieven door middel van een

prijssubsidie via een derdebetalersregeling.
Feiten, context en argumentatie

Sinds 1 januari 2016 aanvaardt de BTW-reglementering geen exploitafiesubsfdies vanuit de
gemeente meer voor het realiseren van het winstoogmerk van het AGB.
Daarom dienen realistische exploitatietarieven te worden gezet door het AGB voor de
sportinfrastructuur in functie van het realiseren van het winstoogmerk en dienen deze ook

periodiek te worden herbekijken. Ook voor expioitatiejaar 2017 is het zinvol om de tarieven
aan te passen.

Hierbij komt de gemeente tussen met een prijssubsidie om de gebruikstarieven van de
particulieren en de verenigingen betaalbaar te houden.
Op voorstel van College van Burgemeester en Schepenen / Directiecomité

Bevoegdheid en juridische grond
Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 houdende oprichten en vaststellen
statuten "Autonoom GemeentebedrijfWingene", goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
van 14 december 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 januari
2010.
Het artikel 14 van de Beheersovereenkomst van 29 maart 2010 tussen de gemeente
Wingene en AGB-Wingene

Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet van 15 Juli 2005 dat voorzien in de
vaststelling van de tarieven door hetAGB;
Artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet inzake publicatie van gemeentelijke
reglementen en verordeningen;

Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2004 houdende het vaststellen van een
reglement betreffende niet-sportieve activiteiten in de sporthal van Wingene, in het

bijzonder artikel 5.
Het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2016 houdende het goedkeuren van de
gebruikstarieven sportinfrastructuur, vaststellen maximumtarieven en verlenen

prijssubsidie voor particulieren en verenigingen via derde betalersregeling aan AGB
Wingene-1 mei 2016
Het besluit Raad van Bestuur AGB van 25 aprii 2016 houdende 'Reglement
gebruikstarieven AGB sportinfrastructuren vanaf 1 mei 2016 - Hervaststeilen';

Financiële gevolgen

/
Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht evolutie tarifering 2016 - 2017
Besluit: Unaniem

Artikel 1: Algemeen
Alle hierna vermelde tarieven voor de toegang tot en het gebruik van de

sportinfrastructuur met ingang van 1 januari 2017 hervastgesteld en vermeerderd met
het geldende BTW-tarief.
Artikel 2: Sportcomplexen Winaene en Zwevezele
De tarieven voor sporthal Wingene, sporthal 'de Zwaluw' met polyvalente zaal en de
polyvalente zaal in de 'de Tuimeiaar' worden ais volgt vastgesteld.
Sporthallen 1/3
Wingenaren
Niet-Wingenaren

Sporthalien 2/3
Wingenaren
NieÈ-Wingenaren

Euro/uur

€71,88
€ 143,57
Euro/uur
€107,82
€179,51

Sporthailen 3/3

Euro/uur

Wingenaren
Niet-Wingenaren

€ 143.57
€215,45

Sporthallen 1/2
Wingenaren
Niet-Wingenaren

Euro/uur

€100,52
€172,20

Het tarief voor sportief gebruik van de Polyvalente Zaal in 'de Tuimeiaar' en van de
Polyvalente Zaal in 'de Zwaluw' wordt gelijkgesteld aan het tarief voor 1/3 van een
sporthal.

Artikel 2 bis : Tennisterremen
Het tarief voor het gebruik van de vier openlucht tennisveiden op het sportpark Wingene,

bedraagt
Voor tennisdub Aquila per speelveld, per uur: € 37,84
Voor niet-leden per speler/ per uur, voor inwoners € 37,84 en voor niet-inwoners: €

56,78

Artikel 3 : Danszaal in de Sporthal Winoene
Het tarief voor het gebruik van de danszaal in de sporthal Wingene wordt vastgesteld op
€ 112,17 per uur.

Artikel 4: Recreatiebad 'de Alk'
De tarieven voor het gebruik van Recreatiebad 'de Alk' worden als volgt vastgesteld en
na vermeerdering met BTW, als volgt afgerond. Het tweede cijfer na de komma wordt
naar boven of beneden afgerond tot een tiental: O tot 4 naar beneden en 5 tot 9 naar
boven.

De bedragen voor de waarborgen van de meerbeurtenkaarten worden vastgesteld op
2,50 euro, en deze voor de kleedkasfjes op 2,00 euro. Deze tarieven zijn vrijgesteld van
indexatie.
Inwoners

Niet-lnwoners

BTW-tarief

basis

basis

6%
6%
6%
21%

€11,43

€17,14

€8,57

€14,29

€2,90

€2,90

€ 35,72

€ 35,72

12 x Volwassenen

6%

€114,22

€171,37

12 x Jeugd t/m 15 jaar

€ 85,68

€ 142,83

25 x Volwassenen

6%
6%

€ 228,52

€ 342,74

25 x Jeugd t/m 15 jaar

6%

€171,37

€ 285,63

Losse beurt Doelgroep (1)

21%

€17,14

€22,82

12 x Doelgroep

21%

tarief 11 )x10

tarief (1) x10

Losse les jeugd (2)

21%

€21,43

€27,15

Losse Les Jeugd+

21%

€42,85

€ 54,29

5x les jeugd

21%

10 x les jeugd

21%

tarief (2) x 5
tarief f2ïx 10

tarief (2) x 5
tarief (2Ïx 10

10 x les volwassenen

21%

€ 285,63

€ 342,74

15x les jeugd

21%

€319,80

€408,35

Gebruik zwembad de Alk: (met
eigen redder) (per uur)

6%

€428,42

€714,05

Van 12 tot 24 personen

6%

€7,10

€11,43

Vanaf 25 personen

6%

€6,43

€10,76

6%

€8,57

€13,57

Losse Zwembeurten
Volwassenen

Jeugd t/m 15 jaar
Kind t/m 3 jaar
Verjaardagsfeestje
Meerbeurtenkaarten

DoetQroepen (vorminq):

Zwemlessen:

Groepen : tot 15 jaar (tarief f)p)_

GrQeRGrLi ..vanaf 16 ïQQr (tan'efpp ?)

Van 12 tot 24 personen

Vanaf 25 personen j 6% | € 7,86 l € 12.82
Scholen:

Met eigen redder-zwem leerkracht | 6% | € 4.29 l € 5,71
Zonder eigen red d e r-zwe m leerkracht | 6% | €7.10 l €8.57
Lesgever (per uur) | 21% | €65,48 | €65,48
Wht'rtpools/Geurbaden \ 21% | €7.10 l €7,10
Waarborg Beurten kaarten \ 0% | €2,50 | €2,50
Waarborg Kledinakasties \ 0% | € 2,00 | € 2,00

Artikel 5: Schuttersstanden
De tarieven voor het gebruik van de schuttersstanden worden vastgesteld op € 447,88
per wedstrijd en € 67,14 per training. Het tarief voor niet-Wingenaars is maai twee.

Artikel 6: Voetbalaccommodatie
Het gebruik van de voetbalaccommodatie wordt vastgesteld op € 94,65 per uur, inciusief
de opwarming voor en rustpauzes tijdens de match.
Artikel 7: Matsportenzaal in 'De Tyjmelaar'
Het tarief voor regelmatige gebruikers van de Matsportenzaal, zoals bepaald in artikel 9,
wordt vastgesteld op € 77,02 per uur. Het tarief voor occasionele gebruikers wordt
vastgesteld op € 195,50 per uur.
Artikel 8: Tarief voor flebruik samen met sportactiviteiten of voor extra-sportieve

acfjvjtejten
Artikel 8.1 !n Sporthal Wingene
Vergaderingen, maaltijden en eetfestijnen zonder dans : € 954,13
Optredens met dans offuiven : € 2,055,05
Artikel 8.2 In 'de Tuimefaar'
§.1 Vergaderzaal
Vergadering

§.2 Polyvalente Zaal
Activiteit zonder drankverkoop
Activiteit met drankverkoop
Maaltijd voor eigen leden
Opbrengstenmaaltijd
§.3 Cafetaria groen

Vergadering
Activiteit zonder drankverkoop
Activiteit met drankverkoop
Maaltijd voor eigen leden
Opbrengstenmaaltijd
§.4 Cafetaria geel of blauw
Activiteit met drankverkoop
Artikel 8.3 In 'de Zwaluw'

§.1 Polyvalente Zaal

€15,36

€30 ,69

€61 ,38
€231 ,61
€463 ,05
€15 ,36
€30 ,69

€61 ,38

€154 ,14
€231 ,54
€ 77,40

€30, 69
€61, 38

Activiteit zonder drankverkoop

Activiteit met drankverkoop
Maaltijd voor eigen leden
Opbrengstenmaaltijd

€231, 61
€463, 05

§.2 Cafetaria gelijkvloers
Vergadering

€15, 36
€30, 69
€61, 38

Activiteit zonder drankverkoop

Activiteit met drankverkoop
Maaltijd voor eigen leden
Opbrengstenmaaltijd

€154, 14
€231. 54

§.3 Cafetaria's 1 verdieping

Activiteit met drankverkoop € 77,40
Artikel 8.4 In Clubhuis Tennis
§.1 Vergaderzaal

Vergadering € 15,36
§.2 Cafetaria

Activiteit met cfrankverkoop € 77,40
Artikel 8.5
Indien de aanvrager een persoon of vereniging van buiten de gemeente is; wordt de
huurprijs aan 200 % aangerekend. Ingeval de aanvragende vereniging of instelling kan
bewijzen ook leden of onderafdelingen te hebben in de gemeente, wordt de huurprijs
aan 150% aangerekend.

Artikel 9: Regelmatige qebruikers
Aan de gebruikers die meer dan 1.000 sportieve gebruiksuren behalen of voorzien te
behalen, kan een volumekorting toegekend worden ter waarde van het gebruik van een
cafetaria bedoeld in artikel 8.2, §4, 8.3,§3 en 8.4,§2 tegen tarieven en modaliteiten die
nader zullen worden overeengekomen tussen het AGB en de regelmatige gebruiker,
mits ze tijdens hun openingsuren ook een toezichtfunctie uitoefenen.
Regelmatige gebruikers kunnen eveneens genieten van een korting op de tarieven voor
de toegang en het gebruik van de sportinfrastructuur.

ArtikeMO:
Dit besluit van 19 december 2016 vervangt het Reglement tarieven voor toegang tot en
gebruik AGB sportinfrastructuur, zoals hervastgesteld door de Raad van Bestuur op 25

april 2016, met ingang van 1 Januari 2017.
Aldus vastgesteld in zitting van maandag 19 december 2016,
Namens het Autonoom Gemeente bed rijf (Raad van Bestuur)
De Gemeentesecretaris De Voorzitter

(get.) Chris De Meulemeester (get.) Hendrik Verkest

Voor eensluidend afschrift
De Gemeentesecretaris De Voorzitter

Chris De Meuiemèe^ter ^ Hendrik Verkest

