Lokaal bestuur AARTSELAAR
(Datum afdruk: 27/01/2022)

UITTREKSEL
van de gemeenteraadszitting
van 24 januari 2022
Aanwezig: Anouk Beels, raadslid-voorzitter, Sophie De Wit, burgemeester, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, Hans Cops, Hilde Heyman, schepenen, Glenn Anné, Cristel Bai, Joris De Bie, Guido D'Eer,
Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Anse De Weerdt, Nadine Francus, Yves Hulin, Mike
Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden, Kris Wils, raadsleden
Peter van Mechelen, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Rosanne De Gryse, raadslid

Retributiereglement voor het gebruik van het intergemeentelijk zwembad.
De gemeenteraad,

RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van de interlokale vereniging DOK-3.
Het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging DOK-3.
AANLEIDING:
De gemeente stelt het intergemeentelijk zwembad ter beschikking aan natuurlijke en rechtspersonen.
MOTIVERING:
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1

Voor de periode die aanvangt op 24.01.2022 en eindigt op 31.12.2025 voor het gebruik van het
intergemeentelijk zwembad retributies te heffen.
Artikel 2

De retributies zijn verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die door een machtiging of een
overeenkomst toelating heeft verkregen tot het gebruik van het intergemeentelijk zwembad.
Artikel 3

Deze retributies worden als volgt vastgesteld:
- Kinderen tot 3 jaar 1 euro/zwembeurt - 2 euro/zwem beurt woonplaats begeleider is bepalend voor
het tarief van het kind.
- Inwoners: € 3,00 (scholen/verenigingen/-18/personen met een handicap/65+) en € 5,00 (+18)
- Niet-inwoners: € 4,00 (-18) en € 6 (scholen/+18)
- Secundaire scholen buiten de 3 gemeenten: € 4
- Zwemscholen : € 5,00 begeleiding / € 3,00/zwemles 0,5 u
- Privélesgevers na goedkeuring management ILV € 5,00/u

- Aquafitness : € 6,00 / tarief lessenreeks / individueel les
- Aquagym : € 3,00 / tarief lessenreeks / individueel les / combi ticket € 5,00 = nog een zwembeurt
erachter
- Afhuring zwembad met eigen veiligheidspersoneel buiten de openingsuren : € 50,00 afhuring / u
enkel door erkende sportverenigingen
- Zwemkampen (-18j) : € 30,00/week inwoner en € 40,00/week niet-inwoners
- Zwemdiploma : € 1,5
- Globale zwembad verhuur (wedstrijden) : € 125,00 enkel voor de organisatie van officiële
zwemwedstrijden met eigen veiligheidspersoneel
- Tarief regelmatige klanten : 10 beurten binnen de maand 2 gratis beurten bij volgende oplading van
minstens 10 beurten / 10 beurten binnen de 2 maanden 1 gratis beurt bij volgende oplading van
minstens 10 beurten
-badge aankoop € 1,00 eenmalig of bij verlies
- Verhuur materiaal : klein materiaal € 1,00 / groot materiaal € 2,00 per halfuur.

Kind tot 3 jaar
-18 jaar
Scholen
Verenigingen
Personen met een handicap
+■ 65 jaar
+■ 18 jaar
Secundaire scholen
Zwemscholen
Zwemscholen begeleiding
Privélesgevers
Aquafitness
Aquagym
Combi Aquagym+zwembeurt
Zwemkampen -18 jaar
Zwemdiploma
Afhuring sportvereniging
Globale afhuring wedstrijd
Aankoop badge
Verhuur klein materiaal
Verhuur groot materiaal
Gunsttarief
Gunsttarief

Aartselaar/Hemiksem/Niel
€ 1,00
€3,00
€3,00
€ 3,00
€3,00
€3,00
€5,00
€3,00
€ 3,00
€5,00
€ 5,00
€6,00
€3,00
€5,00
€ 30,00
€ 1,5
€ 50,00
€ 125,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,00
10 beurten/maand + 2 gratis
10 beurten/2 maand + 1 gratis

Anderen
€ 2,00
€4,00
€6,00
Niet toegelaten
€4,00
€4,00
€6,00
€4,00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
€ 40,00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
€ 1,00
€ 1,00
€2,00
10 beurten/maand + 2 gratis
10 beurten/2 maand + 1 gratis

Artikel 4

Alle afwijkingen aan de bepalingen van dit reglement dienen voorgelegd te worden aan het
beheerscomité van de interlokale vereniging DOK-3.
Artikel 5

De retributie wordt contant geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat
betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betw iste gedeelte zal door middel van een
dwangbevel, voorzien in artikel 177van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.
Artikel 6

Voortaan wordt de vaststelling van de retributiebedragen en van de wijze van inning gedelegeerd naar
het college van burgemeester en schepenen, na goedkeuring door het beheerscomité van de interlokale

vereniging DOK-3.
Artikel 7
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Artikel 8
De retributies voor het gebruik van het gemeentelijk zwembad, opgenomen in het retributiereglement
voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25
januari 2021, op te heffen vanaf de opening van het intergemeentelijk zwembad.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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