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Retributiereglement op het gebruik van het sportcentrum en zwembad.
Uitbreiding. Vaststelling van de retributies voor het gebruik van de
petanquevelden .Instellend besluit. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De gemeenteraadsbeslissing van 25.03.2013 houdende het retributiereglement op het gebruik van het
gemeentelijk sportcentrum en zwembad, laatst gewijzigd op 19.12.2016 door een beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 43 §2, 15° van het gemeentedecreet, gewijzigd door artikel 29 van het hersteldecreet van 23
januari 2009, waardoor de gemeenteraad, nadat hij het kader en de voorwaarden heeft vastgesteld, de
vaststelling van de tarieven kan delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.
AANLEIDING:
De opening van de nieuwe sportaccommodatie 't Sportzicht en de daarin voorziene petanquevelden.
MOTIVERING:
Enerzijds vereist het vergeldend karakter van de retributie dat het gebruikstarief steeds op een
redelijke wijze wordt afgestemd op de globale kostprijs van de genoten overheidsprestaties.
Anderzijds aanvaardt de rechtspraak dat een gedifferentieerd tarief wordt vastgesteld in functie van de
gebruikers, indien dit voldoende werd gemotiveerd.
We willen een gedifferentieerd tarief vaststellen vermits de inwoners van de gemeente reeds via de
algemene fiscaliteit bijdragen in de investering- en exploitatiekosten van de gemeentelijke
instellingen.
De financiële noodwendigheden van de gemeente.
BESLUIT:
Artikel 1
Het retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk sportcentrum en zwembad (terreinen en
accommodaties) uit te breiden met retributies voor het gebruik van de gemeentelijke petanqueterreinen
in 't Sportzicht:
Tarief A
Tarief B
Per baan en per uur
€ 2,00
€ 5,00
Volledige zaal per uur
€ 10,00
€ 25,00

Volledige zaal per dagdeel ( 4 aaneengesloten uren)
€ 20,00
€ 75,00
Tarief A is van toepassing op erkende Aartselaarse verenigingen en inwoners. Tarief B is van
toepassing op derden.
Het retributiereglement wordt vastgesteld voor een periode, die ingaat op 01.04.2018 en eindigt op
31.12.2019.
Artikel 2
Voortaan het vaststellen van het tarief en de bepaling van de wijze van inning hiervan te delegeren aan
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3
Deze beslissing wordt definitief indien tijdens het onderzoek de commodo et incommodo geen
bezwaren worden ingediend. Ze wordt voor kennisgeving aan het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur bezorgd.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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