
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 28 NOVEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof 
Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, 
Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, 
Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Nadine Van Mol, Tom Van Grieken, raadsleden.

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN SPORTACCOMMODATIES 
KONINKLIJK ATHENEUM EN BLOEMENDAAL

De raad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het reglement erkenning, inspraak- en subsidiëringsmogelijkheden van Schotense 
verenigingen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 26 juni 2018;

Gelet op de afgesloten gebruiksovereenkomsten voor de aangeboden sportaccommodaties Koninklijk 
Atheneum en basisschool Bloemendaal;

Overwegende dat de gemeente instaat voor het naschools beheer van deze sportaccommodaties en 
deze ook ter beschikking kan stellen van sportverenigingen;

Overwegende dat het billijk is een vergoeding te vorderen voor de terbeschikkingstelling van deze 
sportaccommodaties;

Overwegende dat het aangewezen is om de tarieven en voorwaarden voor dit reglement binnen 
redelijke perken te houden voor sportverenigingen op niet-professioneel niveau omdat alle onkosten 
doorwegen naar de continuïteit van hun bestaan;

Overwegende dat het in dit opzicht dan ook aangewezen is om een verminderd tarief in te voeren voor 
jeugdploegen, +3 sportploegen en sportploegen bestaande uit personen met een handicap;

Overwegende dat de verenigingen via een billijk retributiereglement dienen aangemoedigd te worden 
om naast recreatieve sportbeoefening ook competitieve sportbeoefening te promoten;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 november 2019 waarin een 
passende retributie wordt voorgesteld;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 29 stemmen ja (eenparig)
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Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert 
Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra 
Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, 
Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.

Artikel 1

Akkoord te gaan om het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 over de retributie op het gebruik 
van verscheidene sportaccommodaties in te trekken.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op het naschools gebruik van de sportaccommodaties Koninklijk Atheneum en 
basisschool Bloemendaal.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie per uur wordt als volgt vastgesteld:

Sportaccommodatie Koninklijk Atheneum: 

- erkende vereniging van Schoten: 8,00 euro 

- erkende jeugdvereniging van Schoten: 5,60 euro

- erkende +3 vereniging van Schoten: 5,60 euro

- erkende G-vereniging van Schoten: 5,60 euro

- andere vereniging: 16,00 euro.

Sportaccommodatie Bloemendaal:

a) voor de turnzaal (blauwe zaal):

- erkende vereniging van Schoten: 8,00 euro

- erkende jeugdvereniging van Schoten: 5,60 euro

- erkende +3 vereniging van Schoten: 5,60 euro

- erkende G-vereniging van Schoten: 5,60 euro

- andere vereniging: 16,00 euro.

b) voor de zaal voor bewegingsrecreatie (rode zaal):

- erkende vereniging van Schoten: 7,00 euro

- erkende jeugdvereniging van Schoten: 4,90 euro

- erkende +3 vereniging van Schoten: 4,90 euro

- erkende G-vereniging van Schoten: 4,90 euro

- andere vereniging 16,00 euro.

Artikel 4

De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur. Bij reservaties van meer dan één uur is de 
gebruiksperiode opdeelbaar naar een half uur, waarbij het tarief voor het half uur de helft bedraagt van 
de uurtarieven zoals vastgesteld in artikel 3.

Artikel 5



RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN SPORTACCOMMODATIES KONINKLIJK 
ATHENEUM EN BLOEMENDAAL
Gemeenteraad van 28 november 2019 pagina 3 van 4

Onder erkende vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3, wordt verstaan een vereniging die 
in het kader van het gemeentelijk erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van het 
gemeentebestuur van Schoten.

Onder erkende jeugdvereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3, wordt verstaan een vereniging 
of team waarvan alle sportbeoefenaars - leiding en trainers niet inbegrepen - niet ouder zijn dan 18 jaar 
en die in het kader van het gemeentelijk erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van het 
gemeentebestuur van Schoten.

Het jeugdtarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve jeugdwerking in de 
sportaccommodatie.

Onder erkende +3 vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3, wordt verstaan een vereniging 
of team waarvan alle sportbeoefenaars - leiding en trainers niet inbegrepen - niet jonger zijn dan 50 
jaar en die in het kader van het gemeentelijk erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van 
het gemeentebestuur van Schoten.

Het +3 tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve +3 werking in de 
sportaccommodatie.

Onder erkende G-vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3, wordt verstaan een vereniging 
die binnen zijn gewone clubwerking op basis van projectmatige of parallelle gehandicaptenwerking - 
op zowel permanente als projectmatige basis - initiatieven ontplooit en die in het kader van het 
gemeentelijk erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur van 
Schoten.

Het G-tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve G-werking in de 
sportaccommodatie.

Onder andere verenigingen, zoals vermeld in artikel 3, wordt verstaan een vereniging die niet voldoet 
aan een van de bovenvernoemde voorwaarden en waarvan de maatschappelijke zetel niet in de 
gemeente Schoten gevestigd is.

Artikel 6

Aanvragen van verenigingen die niet ressorteren onder een van de in artikel 5 vermelde categorieën 
dienen voor goedkeuring rechtstreeks gericht te worden aan het college van burgemeester en 
schepenen.

Artikel 7

Het is de gebruiker niet toegelaten om het gebruiksrecht over te dragen aan derden.

Artikel 8

Bij misbruik van een reservatie door het overschrijden van de aangevraagde gebruiksperiode of het 
overschrijden van het aangevraagde zaalgedeelte zal het tarief aangepast worden aan de reële situatie 
en dit met ingang vanaf het begin van de meest recente facturatieperiode.

Artikel 9

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De retributie is verschuldigd door de 
aanvrager van de reservatie. De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na 
verzending van de factuur op rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Artikel 10

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen.

Artikel 11
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Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het decreet 
lokaal bestuur.

Artikel 12

De toezichthoudende overheid zal op de hoogte gebracht worden van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


