UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 14.B.9: Goedkeuring van de retribitie voor de sporthal en het polyvalent
zaaltje van Gitok.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het noodzakelijk is een retributie te heffen voor het gebruik van de sporthal
en het polyvalent zaaltje van Gitok teneinde het hoofd te bieden aan de hoge onderhouds- en
uitbatingskosten die dergelijke inrichtingen met zich brengt;
Overwegende dat de inwoners op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de ontwikkeling van
de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende personenbelasting
en opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Overwegende dat de erkende verenigingen zich verplichten tegenover het gemeentebestuur
tot sociale, culturele en sportieve activiteiten die de uitstraling van de gemeente bevorderen;
Overwegende dat de Kalmthoutse verenigingen bijdragen tot de goede werking van de
gemeente en de individuele ontplooiing van de burgers in het algemeen;
Gezien het huidige retributiereglement voor de sporthal en het polyvalent zaaltje van Gitok
vervalt per 31 december 2019;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
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Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Hans De Schepper,
Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie
Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 2020 en eindigend
op 31 december 2025 een retributie geheven op het gebruik van de gemeentelijke sporthal en
polyvalent zaaltje van Gitok.
Art. 2.De zaal mag enkel betreden worden in groepsverband en onder verantwoordelijkheid van de
leider.
Art. 3.Ieder gemachtigde gebruiker is verplicht de lokalen na gebruik ordelijk en in propere staat te
verlaten.
Art. 4.Tarieven:
a) sporthal:
* voor erkende verenigingen van Kalmthout:
- 4 euro voor 1/3 zaal,
- 8 euro voor 2/3 zaal,
- 12 euro voor 3/3 zaal.
* voor niet-erkende verenigingen en individuele lesgevers van Kalmthout:
- 7 euro voor 1/3 zaal,
- 14 euro voor 2/3 zaal,
- 21 euro voor 3/3 zaal.
* voor individuele lesgevers & verenigingen van buiten Kalmthout:
- 10 euro voor 1/3 zaal,
- 20 euro voor 2/3 zaal,
- 30 euro voor 3/3 zaal.
Deze tarieven zijn per uur.
Indien inkomgelden worden gevraagd, worden deze prijzen verdubbeld.
Dagprijs voor grote manifestaties 185 euro voor verenigingen van Kalmthout.
Dagprijs voor grote manifestaties 400 euro voor verenigingen van buiten Kalmthout.
b) polyvalent zaaltje:
- 7,5 euro per uur voor erkende verenigingen van Kalmthout,
- 15 euro per uur voor niet-erkende verenigingen en individuele lesgevers van Kalmthout,
- 30 euro per uur voor individuele lesgevers en verenigingen van buiten Kalmthout.
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Art. 5.De retributie is verschuldigd na ontvangst van een factuur, te betalen binnen 30 dagen na
ontvangst.
Art. 6.Bij ontstentenis van minnelijke betaling zal de inning van het bedrag bij burgerlijke
rechtvordering geschieden.
Art. 7.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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