UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING VAN : 22 MEI 2017
Aanwezig de dames en de heren:
J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren,
K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans, R. Didden, M. Raets, Schepenen,
G. Vermassen, A. Willen, J. Cuppens, S. Didden, L. Pieters,
J. Tollenaere, P. Hendrikx, R. Dupont, M. Janssen, T. Schaefer,
K. Vandewal, G. Keuren, F. Neyens, I. Franssen, D. Damen,
G. Hellings, G. Geusen, H. Vermeulen, R. Opsteyn en P. Jeurissen, Raadsleden
en R. Corstjens, stadssecretaris.
Verontschuldigd : K. Vandewal en J. Cuppens.
NOTULE: 115 - FINANCIEN
( 195)
484.01 - Belasting reglement huurtarieven sporthallen vanaf 1 augustus 2017

Vaststelling huurtarieven sporthallen en huur- en lesgelden sportpromotieactiviteiten voor de periode 1
augustus 2017 tot en met 31 december 2019. Besluit.

De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig het
gemeentedecreet;
Overwegende dat in dit reglement de huurtarieven worden vastgesteld vanaf 01 augustus 2017
tot en met 31 december 2019, met een jaarlijkse automatische aanpassing aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen en dit telkens op 1 augustus van elk jaar;
Gelet op de bepalingen van het Cultuurpact en op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2017;
Overwegende dat voor de lesgelden van de sportpromotieactiviteiten de bijdrage na indexatie oa.
3,04 euro en 2,84 euro bedragen en dat de mensen per les cash betalen, wat een grote
administratieve werklast met zich meebrengt;
Overwegende dat de lesgevers hun deelnemers maximaal stimuleren om 10-beurtenkaarten te
nemen, maar dat toch een grote groep mensen nog wekelijks cash betaalt;
Overwegende dat het afronden van de geïndexeerde prijzen al een grote tijdswinst zou
opbrengen;
Gelet op het voorstel van de dienst om volgende lesgelden af te ronden op 0.10 euro na indexatie:
- Figuurtraining: nu 3,04 euro
- Seniorengym: nu: 2.84 euro
- Zwemkamp: nu: 10.15 euro
- Themakamp: nu 6.09 euro
Het nieuwe bedrag na indexatie af te ronden als volgt:
- Onder de 0,05 naar beneden,
- 0,05 en boven de 0,05 af te ronden naar boven;
Gelet op het feit dat de tarieven van de gymschool en sportsnacks op jaarbasis een telfout
bevatten en het wenselijk is om deze te corrigeren.

Notule Gemeenteraad dd. 22-05-2017

Bladzijde 1 van 6

STAD MAASEIK

Huidige
Voorstel:
Voorstel: Totaal
Gymschool +sportsnacks Huidig tarief kost/uur
Kost/uur
(32 lessen)
Jaarabonnement Jeugd
€ 61,08
€ 1,90
€ 2,00
€ 64,00
1ste trim
€ 33,99
€ 2,42
€ 2,50
€ 35,00
2de trim
€ 27,18
€ 2,47
€ 2,50
€ 27,50
3de trim
€ 20,40
€ 2,91
€ 2,50
€ 17,50
2de kind
€ 40,71
€ 1,27
€ 1,50
€ 48,00
3 kinderen
€ 111,79
€ 1,16
€ 1,30
€ 124,80
Overwegende dat de huurtarieven voor de sporthal voor verenigingen buiten Maaseik 4 keer hoger
liggen dan de prijzen voor Maaseiker verenigingen en dat hierdoor geen gebruik gemaakt wordt
van de hal door externen;
Overwegende dat het sporadisch verhuren van de hal als deze leeg ligt, een efficiënter gebruik
van de hallen met zich mee zou brengen op momenten dat er toch al personeel aanwezig is;
Gelet op het voorstel van de dienst om de huurtarieven voor verenigingen buiten Maaseik te
verlagen. In plaats van 4x het basistarief verlagen naar 2x het basistarief. Dit zou neerkomen op:
Buiten Lokaal bestuur
1/3
Huidige tarieven
Voorstel nieuwe tarieven

22,18
11,10

-18 jaar
1/2

33,27
16,63

1 kl. Zaal

66,53
33,27

22,18
11,10

1/3

44,35
22,18

+18 jaar
1/2

66,53
33,27

1 kl. Zaal

133,04
66,53

44,35
22,18

Overwegende dat deze aanpassingen besproken zijn op de sportraad dd 23-02-2017 en dat de
sportraad een positief advies geeft met betrekking tot deze aanpassingen;
Alle andere huur- en promotieactiviteiten van genoemd gemeenteraadsbesluit worden niet
gewijzigd;
Overwegende dat ondanks deze aanpassingen de sportpromotieactiviteiten laagdrempelig blijven;
Besluit: :

Met 14 stemmen voor en 11 onthoudingen
de raadsleden van het Vlaams Belang (L. Pieters en P. Hendrikx)
en van de N-VA (G. Geusen, P. Jeurissen, G. Hellings, I. Franssen en F. Neyens)
en van de Open VLD (J. Tollenaere, S. Didden, D. Damen en R. Dupont)

Artikel 1 :
Huurtarieven voor het verhuur van de stedelijke sporthallen vanaf 01/08/2017
a. Verenigingen en inwoners van Maaseik
1. Jeugd (-18 j), scholen en personen met een beperking
€ 16,63 per uur voor de volledige grote zaal
€ 8,32 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 5,55 per uur voor 1/3 van de grote zaal
€ 5,55 per uur voor 1 kleine zaal
€ 5,55 per uur voor overdekte atletiekbaan aan sporthal Neeroeteren indien gebruik
kleedlokalen + douches
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2. Volwassenen
€ 33,27 per uur voor de volledige grote zaal
€ 16,63 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 11,10 per uur voor 1/3 van de grote zaal
€ 11,10 per uur voor een 1 kleine zaal
€ 11,10 per uur voor overdekte atletiekbaan aan sporthal Neeroeteren indien gebruik
kleedlokalen + douches
Aan de plaatselijke verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Sportraad of bij een andere
erkende adviesraad, wordt een extra korting van 10% op de huurtarieven toegekend.
b. Verenigingen, scholen en particulieren van buiten Maaseik
1. Jeugd (-18 j), scholen en personen met een beperking
€ 33,27 per uur voor de volledige grote zaal
€ 16,63 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 11,10 per uur voor 1/3 van de grote zaal
€ 11,10 per uur voor een 1 kleine zaal
€ 11,10 per uur voor overdekte atletiekbaan aan sporthal Neeroeteren indien gebruik
kleedlokalen + douches
2. Volwassenen
€ 66,53 per uur voor de volledige grote zaal
€ 33,27 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 22,18 per uur voor 1/3 van de grote zaal
€ 22,18 per uur voor 1 kleine zaal
€ 22,20 per uur voor overdekte atletiekbaan aan sporthal Neeroeteren indien gebruik
kleedlokalen + douches
c. Voor tornooien buiten de normale competitie- en bekerwedstrijden:
€ 199,57 per dag voor plaatselijke scholen en verenigingen
€ 798,28 per dag voor verenigingen, scholen en particulieren van buiten Maaseik
De prijzen worden verminderd met 25% voor de plaatselijke scholen en verenigingen indien
het tornooi ten minste 3 volle dagen omvat.
d. Uitsluitend douchegebruik : € 1,72 per persoon voor volwassenen en € 0,86 per persoon
voor jeugd.
e. Een vermindering van 50% op de huurtarieven toe te kennen aan:
 Een plaatselijke startende sportvereniging gedurende het eerste werkingsjaar
 Een satellietwerking van een plaatselijke sportvereniging gedurende het eerste werkjaar
 Een plaatselijke sportvereniging die sportkampen, sportclinics organiseert voor zowel
leden als niet-leden gedurende de vakanties
 Aan de sportactiviteiten die georganiseerd worden in kader van
samenwerkingsverbanden tussen sportdienst – sportvereniging – school – privé
 Plaatselijke jongeren (-18 jaar) die in niet-georganiseerd clubverband de sporthallen
gebruiken gedurende de vakanties tussen 08.00 en 16.00 uur
f. Er wordt aan het AGBIM gevraagd dezelfde tarieven toe te passen, echter met dien
verstande dat de bovenstaande tarieven de tarieven btw inbegrepen zijn.
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g. Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw voor wat betreft de sporthallen in de Lotto-Dôme
(sporthal Maaseik-centrum en topvolleybalhal), sporthal Neeroeteren en de sportzaal te
Opoeteren.
h. Personeelsleden van de stad Maaseik kunnen gratis gebruik maken van de stedelijke
sportaccommodaties, met dien verstande dat sportverenigingen steeds voorrang genieten.
Artikel 2 :
Inschrijvings- en lesgelden voor sportpromotieactiviteiten vanaf 01/08/2017
a. Huur/lesgelden voor personen die deelnemen aan sportpromotieactiviteiten :
1. Inschrijvingstarief voor sportsnacks en gymschool voor een geheel sportjaar:
 1 kind, 1x per week sportsnacks en gymschool: € 64;
 1 kind, 2x per week sportsnacks en gymschool: € 64 + € 48;
 1 kind, 1x per week sportsnacks + 1x per week gymschool: € 64 + € 48;
 2 kinderen uit 1 gezin, 1x per week sportsnacks of gymschool: € 64 + € 48;
 2 kinderen uit 1 gezin, 2x per week sportsnacks of gymschool: 2x (€ 64 + € 48);
 3 kinderen uit één gezin, 1x per week sportsnacks of gymschool: € 124,80;
 3 kinderen uit één gezin, 2x per week sportsnacks of gymschool: 2x € 124,80.
2. Inschrijvingstarief voor sportsnacks en gymschool voor inschrijvingen tijdens het
sportseizoen:
 1ste trimester (+- 14 lessen): € 35;
 2de trimester (+- 11 lessen): € 27,50;
 3de trimester (+- 7 lessen): € 17,50.
3. Lesgeld voor onderhoudsgym:
 Figuurtraining: € 3,04 – 10 beurten: € 28,42;
 Seniorengym: € 2,84 – 10 beurten: € 26,39.
Het nieuwe bedrag na indexatie af te ronden als volgt:
- onder de 0,05 naar beneden
- 0,05 en boven de 0,05 af te ronden naar boven.
4. Inschrijvingstarieven voor sportkampen per halve dag (3u) of gehele dag (5u):
 omnisportkamp: € 4,06 per 1/2de dag - 8,12 euro per dag;
 themakamp:
€ 6,09 per 1/2de dag - 12,18 euro per dag;
 zwemkamp:
€ 10,15 per uur;
 2 kinderen uit één gezin: € 15,22 per uur;
 3 kinderen uit één gezin: € 22,84 per uur.
Het nieuwe bedrag na indexatie af te ronden als volgt:
- onder de 0,05 naar beneden
- 0,05 en boven de 0,05 af te ronden naar boven.
1. Kostprijs van 1 consumptie (koffie, vlaai, worstenbroodje,...) bij promotieactiviteiten: €
2,03.
Artikel 3 :
Huurtarieven voor het verhuur van de sportzaal de Riet te Opoeteren vanaf 01/08/2017
Notule Gemeenteraad dd. 22-05-2017

Bladzijde 4 van 6

STAD MAASEIK

A. Sportactiviteiten
a. Verenigingen en inwoners van Maaseik
1. Jeugd (-18j), scholen en gehandicapten : € 5,55 per uur voor de volledige zaal
2. Volwassenen : € 11,10 per uur voor de volledige zaal
Aan de plaatselijke verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Sportraad of bij een andere
erkende adviesraad, wordt een extra korting van 10% op de huurtarieven toegekend.
b. Verenigingen, scholen en particulieren van buiten Maaseik
1. Jeugd (-18j), scholen en gehandicapten : € 22,18 per uur voor de volledige sportzaal
2. Volwassenen : € 44,35 per uur voor de volledige sportzaal
B. Evenementen – gebruik van de sportzaal voor evenementen is enkel toegelaten indien
eveneens de ontmoetingszaal van de Riet wordt afgehuurd.
a. Niet-commercieel :
1. € 123,24 per dag voor verenigingen van Maaseik
2. € 215,67 per dag voor vreemde verenigingen en particulieren
b. Commercieel (met inkomgeld/verkoop) :
1. € 123,24 per dag voor verenigingen van Maaseik
2. € 246,48 per dag voor vreemde verenigingen en particulieren
c. Na het evenement moet gebruiker/huurder de gebruikte ruimte(n) poetsen.
Artikel 4 :
Bovenstaande tarieven zullen op 1/08/2017 eerst geïndexeerd worden en dan is dit
tariefreglement van toepassing vanaf 01/08/2017 tot en met 31/12/2019 met een jaarlijkse
automatisch aanpassing van de bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en dit
telkens op 1 augustus van elk jaar.
Dit besluit vervangt ons besluit van 7 september 2015.
Artikel 5 :
Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Hogere Overheid.
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Aldus gedaan in zitting op datum als boven
NAMENS DE GEMEENTERAAD :
De Secretaris, i.o.
(get.) R. Corstjens

De Burgemeester, i.o.
(get.) J. Creemers

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De Secretaris,

De Burgemeester,

R. Corstjens

J. Creemers
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