GEBRUIK GEMEENTELIJKE SPORTCENTRA – TARIEVEN – HERZIENING RAADSBESLUIT DD.
16.02.2006 – GOEDKEURING
Gelet op zijn beslissing van 16 februari 2006, houdende vaststelling van de tarieven voor het
gebruik van het Wielingenbad en de gemeentelijke sportcentra, dat uitwerking mocht
hebben volgens de brief van de provinciegouverneur van 14 april 2006;
Overwegende dat de exploitatie van de sporthal (excl. cafetaria), de 5 voetbalvelden en de
kleed- en wasruimtes in het recratiegebouw van het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld
alsook de exploitatie van het voetbalveld en de kleed- en wasruimtes in het
recreatiegebouw van het Sport- en Recreatiecentrum de Kerremelkpit vanaf 1 mei 2009
werden toevertrouwd aan de TMVW en het gemeentebestuur bijgevolg voor het gebruik van
voornoemde onroerende goederen geen tarieven meer dient te voorzien;
Gelet op art. 42 en art. 43 §2,15 van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
bestuurlijk toezicht op de gemeenten, inzonderheid art. 253;
Met
Herziet zijn beslissing dd. 16.02.2006;
BESLIST :
A. ALLEENGEBRUIK DOUCHES IN GEMEENTELIJKE SPORTCENTRA
Art.1.- Voor het alleengebruik van de douches in :
- Sportcomplex Pier 10
wordt volgend tarief vastgesteld : € 1,50 per persoon en per beurt ongeacht de leeftijd.
B. RECREATIECENTRUM DE HAAN EN WENDUINE
Art.2- Voor het gebruik van het recreatiecentrum De Haan en Wenduine (excl. Kleed- en
wasruimtes) wordt het tarief vastgesteld op € 25,00 per activiteit.
Na gebruik van de lokalen en het meubilair moet de gebruiker zelf zorgen voor het
onderhoud en bijgevolg deze in nette en behoorlijke staat achterlaten. Wanneer nalatigheid
wordt vastgesteld, zal de schoonmaak ambtshalve door de gemeente worden uitgevoerd
op kosten van de gebruiker, nl. € 25,00 per uur per personeelslid.
Iedere schade veroorzaakt door de gebruiker, moet onmiddellijk worden gemeld aan het
verantwoordelijke diensthoofd of zijn vervanger. Desgevallend kunnen de kosten om de
schade te herstellen aan de gebruiker worden gefactureerd. Bij gebreke van een melding
zal de vastgestelde schade ambtshalve en op kosten van de gebruiker worden hersteld.
C. ALGEMEEN
Art.3.- Onvoorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en
schepenen, na advies van de gemeentelijke sportraad.
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op gemotiveerd verzoek
beslissingen treffen omtrent gebruiksvergoedingen die afwijken van onderhavig reglement.
Art.5.- Deze beslissing wordt van kracht vanaf 1 december 2009.
Het vorig reglement wordt ingetrokken vanaf de inwerkingtreding van het huidig reglement.
Art.6.- Onderhavige beslissing wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur.

