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In openbare zitting vergaderd,
Retributiereglement voor het gebruik van de sportinfrastructuur in Lievegem : vaststelling
Bevoegd lid
Kim Martens, schepen
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 §3 en 41, 14°
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
Omzendbrief BB 2018/02 van 20 juni 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Retributie op het huren van gemeentelijke lokalen en terreinen van 26.02.2015
Vaststellen van het retributiereglement voor het gebruik van de infrastructuur van het gemeentelijk
sportcentrum en de deelname aan sportactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke
sportdienst van 05.04.2013
De prijslijst van het sportcentrum Waarschoot (TMVW) van 01.05.2012
De prijslijst van het sportcentrum Den Boer (TMVW) van 03.06.2013
Feiten en motivering
De tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur in Lievegem moeten vastgelegd worden in
een retributiereglement.
Financiële impact

De inkomsten met betrekking tot de sportinfrastructuur in de deelgemeente Lovendegem worden
geregistreerd in het exploitatiebudget van de gemeente onder jaarbudgetrekening xxxx/GBBSPORT/0742-00/7050001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
De inkomsten uit de exploitatie van de sportinfrastructuur in de deelgemeenten Waarschoot en
Zomergem worden geregistreerd in het exploitatiebudget dat voor de gemeente Lievegem wordt
aangehouden binnen de S-divisie van Farys onder xxxx/GBB-SPORT/074201/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor het gebruik van de sportinfrastructuur in
Lievegem vast.
Artikel 2
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 met de volgende overgangsmaatregel:
voor reserveringen van het sportjaar lopende van 01.07.2019 tot 30.06.2020 die reeds gedaan
werden voor 01.01.2020 gelden de oude tarieven. Voor reserveringen vanaf 01.01.2020 geldt het
nieuwe retributiereglement.
Volgende retributiereglementen worden opgeheven op 01.01.2020:
- Retributie op het huren van gemeentelijke lokalen en terreinen van 26.02.2015
- Vaststellen van het retributiereglement voor het gebruik van de infrastructuur van het
gemeentelijk sportcentrum en de deelname aan sportactiviteiten georganiseerd door de
gemeentelijke sportdienst van 05.04.2013
- De prijslijst van het sportcentrum Waarschoot (TMVW) van 01.05.2012
- De prijslijst van het sportcentrum Den Boer (TMVW) van 03.06.2013
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Retributiereglement voor het gebruik van de sportinfrastructuur in Lievegem
Artikel 1: Doel
Het retributiereglement heeft tot doel retributies vast te leggen die zijn verschuldigd door de
gebruikers van de sportinfrastructuur in Lievegem. Er dient worden rekening gehouden met het feit
dat de sportinfrastructuur van Waarschoot en Zomergem worden beheerd door Farys.
De sportinfrastructuur van Lovendegem is in het beheer van de gemeente Lievegem.
Artikel 2: Categorieën van gebruikers
Volgende retributies worden ingevoerd voor de volgende categorieën:
- Cat A: gemeentelijke adviesraden, (andere) gemeenteteams en gemeentebestuur
- Cat B: onderwijsinstellingen uit Lievegem
- Cat C: erkende verenigingen uit Lievegem
- Cat D: niet-erkende verenigingen uit Lievegem
- Cat E: particulieren uit Lievegem
- Cat F: verenigingen/ particulieren buiten Lievegem
Tarief A: geldt voor categorie C, D, E, F
Tarief B: bedraagt 25% van tarief A en geldt voor categorie B
Tarief C: bedraagt 50% van tarief A en geldt voor:
- De jeugdafdelingen tot 18 jaar van categorie C en geldt enkel tot 20u.
- De organisaties van G-sport binnen Lievegem
Artikel 3: de tarieven

Artikel 4:
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5: Wijze van betaling
§1. De retributie is te betalen binnen de dertig dagen na verzending van de factuur.
§2. Betwistingen van de factuur dienen te gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de
verzending van de factuur ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.
§3. Bij gebrek aan betaling vervallen alle reeds vastgelegde reservaties en worden bovendien
geen nieuwe reservaties aanvaard tot op het ogenblik dat de verschuldigde som werd betaald.
§4. Voor de huur van de sportinfrastructuur van Waarschoot en Zomergem, onder beheer van
Farys, gelden de regels zoals vastgelegd in de respectievelijke gebruikersovereenkomsten.
Artikel 6:
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel
directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep worden
gedaan op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
§3. Voor de huur van de sportinfrastructuur van Waarschoot en Zomergem, onder beheer van
Farys, gelden de regels zoals vastgelegd in de respectievelijke gebruikersovereenkomsten.
Artikel 7: Annulatie van de zaal
§1. Indien het gemeentebestuur door overmacht of door het ingrijpen van de burgemeester in het
kader van het handhaven van de openbare orde, de gehuurde ruimtes niet ter beschikking kan
stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding gevraagd kunnen worden. Enkel de betaalde
gebruikersvergoeding zal terugbetaald worden.
§2. Wanneer een gebruiker de reservatie annuleert minder dan één week vóór de geplande
activiteit of niet opdaagt, wordt de gebruikersvergoeding niet terugbetaald. Bij een annulatie die
minstens één week voor de activiteit doorgegeven wordt, wordt de reeds betaalde
gebruiksvergoeding terugbetaald.
§3. Voor de huur van de sportinfrastructuur van Waarschoot en Zomergem, onder beheer van
Farys, gelden de regels vastgelegd in de respectievelijke gebruikersovereenkomsten.
Artikel 8: Modaliteiten
Alle modaliteiten rond het gebruik van de sportaccommodaties worden beschreven in de
huishoudelijke reglementen van de sportinfrastructuur en in de gebruikersovereenkomsten van
Farys met de huurder.
Artikel 9:
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 met de volgende overgangsmaatregel:
voor reserveringen van het sportjaar lopende van 01.07.2019 tot 30.06.2020 die reeds gedaan
werden voor 01.01.2020 gelden de oude tarieven. Voor reserveringen vanaf 01.01.2020 geldt het
nieuwe retributiereglement.
Bekendmaking
Dit besluit wordt opgestuurd naar Team financiën.
Bekendmaking op de website.
Naar ABB via digitaal loket.
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