Besluit 12683 van de RvB AGBI van 27/05/2019
Reglement inzake huurgelden sporthallen. Goedkeuring. (Algemeen)
Ann-Sofie Custers - financiën – Eric Vandeweert

Aanwezig
Voorzitter-bestuurder:Johan Tollenaere; bestuurders: Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard
Stijven, Marc Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen en Raymond Corstjens, secretaris.
Algemeen kader

Het reglement van de huurtarieven sporthallen werd vastgesteld door de gemeenteraad van
22 mei 2017 voor de periode 1 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. Met de einddatum van het reglement en het moment van
indexering indachtig, wordt nu reeds een reglement voorgelegd teneinde het bestaande
reglement te verlengen.
Aangezien de sporthallen een aangelegenheid van AGB Infrastructuur zijn, wordt het
tariefreglement voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Het indexcijfer van de consumptieprijzen voor werkjaar 2019-2020 werd berekend op 2,24 %.

Wettelijk kader
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit

Artikel 1 :
Huurtarieven voor het verhuur van de stedelijke sporthallen vanaf 01/08/2019
a. Verenigingen en inwoners van Maaseik
1. Jeugd (-18 j), scholen en personen met een beperking
€ 17,73 per uur voor de volledige grote zaal
€ 8,87 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 5,92 per uur voor 1/3 van de grote zaal
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€ 5,92 per uur voor 1 kleine zaal
€ 5,92 per uur voor overdekte atletiekbaan aan sporthal Neeroeteren indien
gebruik kleedlokalen + douches
2. Volwassenen
€ 35,46 per uur voor de volledige grote zaal
€ 17,73 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 11,83 per uur voor 1/3 van de grote zaal
€ 11,83 per uur voor een 1 kleine zaal
€ 11,83 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, berekend op basis van op het tarief voor inwoners Maaseik.
b. b. Verenigingen, scholen en particulieren van buiten Maaseik
1. Jeugd (-18 j), scholen en personen met een beperking
€ 35,46 per uur voor de volledige grote zaal
€ 17,73 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 11,83 per uur voor 1/3 van de grote zaal
€ 11,83 per uur voor een 1 kleine zaal
€ 11,83 per uur voor overdekte atletiekbaan aan sporthal Neeroeteren indien
gebruik kleedlokalen + douches
2. Volwassenen
€ 70,91 per uur voor de volledige grote zaal
€ 35,46 per uur voor de helft van de grote zaal
€ 23,64 per uur voor 1/3 van de grote zaal
€ 23,64 per uur voor 1 kleine zaal
€ 23,64 per uur voor overdekte atletiekbaan aan sporthal Neeroeteren indien
gebruik kleedlokalen + douches
c. c. Voor tornooien buiten de normale competitie- en bekerwedstrijden:
€ 212,72 per dag voor plaatselijke scholen en verenigingen
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€ 425,44 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. d. Een vermindering van 50% op de huurtarieven toe te kennen aan:
 Een plaatselijke startende sportvereniging gedurende het eerste werkingsjaar
 Een plaatselijke satellietwerking van een sportvereniging gedurende het eerste
werkjaar
e. e. Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw voor wat betreft de sporthallen in de Steengoed
Arena (sporthal Maaseik-centrum en topvolleybalhal), sporthal Neeroeteren en de sportzaal te
Opoeteren.
g. f.. Personeelsleden van de stad Maaseik kunnen gratis gebruik maken van de stedelijke
sportaccommodaties, met dien verstande dat sportverenigingen steeds voorrang genieten.
Artikel 2:
Huurtarieven voor het verhuur van de sportzaal de Riet te Opoeteren vanaf 01/08/2019
A. Sportactiviteiten
a. Verenigingen en inwoners van Maaseik
1. Jeugd (-18j), scholen en personen met een beperking: € 5,92 per uur voor de
volledige zaal
2. Volwassenen : € 11,83 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,
berekend op basis van op het tarief voor inwoners Maaseik.
b. Verenigingen, scholen en particulieren van buiten Maaseik
1. Jeugd (-18j), scholen en personen met een beperking: € 11,83 per uur voor de
volledige sportzaal
2. Volwassenen : € 23,64 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.
De dienst cultuur reserveert de sportzaal en factureert op basis van de tarieven van
ontmoetingshuis De Riet. Sportdienst factureert niet.
Na het evenement moet gebruiker/huurder de gebruikte ruimte(n) poetsen.
Artikel 3
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Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 01/08/2019.
Dit tariefreglement vervangt het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2017.

Artikel 4
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het
Lokaal Bestuur.
Dit besluit werd besproken op onderstaande vergaderingen
26/05/2019 22:00
Maaseik, 27/05/2019
De raad van bestuur,

Raymond Corstjens
secretaris

Johan Tollenaere
voorzitter
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