Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 15 DECEMBER 2020 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, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van
Grieken, 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:

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT 1/01/2021 - 31/12/2021
De raad,
Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 235, artikel 236 §1 en artikel 242 §4 van het Decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 5bis en artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB van 30
september 2016;
Gelet op artikel 33 en 34 van de statuten van het AGB;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het AGB van 24 november 2020 houdende de
vaststelling van de tariefregeling;
Overwegende dat de gemeente, gezien haar sociaal-maatschappelijke functie wenst dat de gebruikers
van de sporthal dit kunnen doen aan een beperkte vergoeding en hierdoor, middels een prijssubsidie
tussenkomt in de kostprijs en dit gelet op artikel 5bis en artikel 8 van de beheersovereenkomst;
Gelet op de gevoerde bespreking;
Besluit:
met 31 stemmen ja (eenparig)
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse
Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van
Grieken, 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 stemmen ja.
Enig artikel
Goedkeuring te hechten aan het voorstel van het prijssubsidiereglement "sporthallen Schoten (De
Zeurt en Vordensteyn)" voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 tussen de
gemeente en het AGB.
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT SPORTHALLEN SCHOTEN (DE ZEURT EN VORDENSTEYN)
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT 1/01/2021 - 31/12/2021
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TUSSEN
1. De Gemeente Schoten, met zetel te Verbertstraat 3, 2900 Schoten, hier vertegenwoordigd door het
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden, de heer Maarten De Veuster,
burgemeester en de heer Rony Lejaeghere, algemeen directeur,
hierna genoemd "Gemeente", enerzijds,
en
2. Het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, met zetel te Verbertstraat 3, 2900 Schoten,
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur op haar beurt vertegenwoordigd door de voorzitter van
de Raad van Bestuur en twee leden van het Directiecomité overeenkomstig artikel 33 van de statuten,
hierna genoemd "AGB", anderzijds,
Ieder afzonderlijk ook aangeduid als “een partij” en gezamenlijk als “de partijen”.
WORDT OVEREENGEKOMEN DAT
de Gemeente prijssubsidies zal toekennen aan het AGB voor de activiteiten van deze laatste in de
sporthallen De Zeurt (Eksterdreef 6, 2900 Schoten) en Vordensteyn (Vordensteintraat 76, 2900
Schoten) en meer bepaald het verlenen van het recht tot toegang tot de sportinfrastructuur of het
verlenen van het recht er gebruik van te maken. Dit subsidiereglement legt de toekenning van deze
prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf 1/01/2021 tot 31/12/2021.
Daarbij wordt uitgegaan van volgende voorwaarden:
Het AGB heeft haar operationele inkomsten en uitgaven geraamd voor een periode van 12
maanden, i.e. van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Op basis van deze raming heeft AGB vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de
inkomsten uit het recht op toegang tot de sportinfrastructuur alsook het verlenen van het recht om er
gebruik van te maken samen met onder meer andere inkomsten, minstens 386.174,08 EUR (excl.
BTW) voor 2021 zouden moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om vooralsnog economisch rendabel te zijn, wenst AGB vanaf 1 januari 2021 de voorziene
toegangsprijzen (inclusief btw) voor het recht op toegang tot sportinfrastructuur of het recht om
gebruik te maken van de betreffende sporthallen aan te passen door deze te vermenigvuldigen met een
factor 3,28 (klantengedeelte 1 - prijssubsidiefactor 3,28).
De Gemeente erkent dat het AGB op basis van de betreffende raming, inderdaad de voorziene
toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot sportinfrastructuur of het recht om gebruik te
maken van de betreffende sporthallen moet vermenigvuldigen met een factor 3,28 (klantengedeelte 1 prijssubsidiefactor 3,28) om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de betreffende sporthallen wenst de
Gemeente evenwel dat er geen extra aanrekening van bedragen gebeurt ten aanzien van gebruikers en
bezoekers van de sporthallen. De Gemeente wenst immers de effectief door de gebruikers en
bezoekers zelf te betalen toegangsgelden te beperken opdat Sporthal De Zeurt en Sporthal
Vordensteyn toegankelijk zouden kunnen zijn en blijven voor iedereen. Bijgevolg verbindt de
Gemeente zich ertoe om voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 deze
prijsverhoging te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de
prijssubsidie toegekend door de Gemeente bedraagt de prijs die de gebruiker of bezoeker voor het
gebruik of recht op toegang betaalt (inclusief btw), vermenigvuldigd met een factor 3,28
(klantengedeelte 1 - prijssubsidiefactor 3,28).
Het tariefreglement zoals dat wordt aangepast met aangepaste prijzen door het AGB en met
aanduiding van de eigen bijdrage van gebruiker/bezoeker en de prijssubsidie van de Gemeente, is
opgenomen in bijlage.
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Het AGB zal met betrekking tot de ontvangen prijssubsidies 6% btw moeten afdragen.

Partijen erkennen dat de prijssubsidies afhankelijk zijn van de gehanteerde tarieven, maar ook
van de kostprijs van exploitatie van de sportinfrastructuur. Als ter zake tarieven en/of kostprijs
significante wijzigingen ondergaan, kunnen de prijssubsidies gewijzigd worden voor de toekomstige
periode. Indien een periodieke evaluatie van het operationele resultaat een aanpassing van de
prijssubsidies zouden noodzaken, zal in onderling overleg tussen partijen bij deze overeenkomst een
addendum gevoegd worden, waarin de nieuwe modaliteiten bepaald worden (aan de hand van een
gemeenteraadsbeslissing).
Uit voorgaande volgt dat de gesubsidieerde toegangsprijzen (inclusief 6% btw) steeds kunnen
gerevalueerd worden tijdens de periode van 1 januari 2021 en 31 december 2021 in het kader van een
periodieke evaluatie van het operationele resultaat van AGB. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente deze steeds documenteren (bv. aan de hand
van de gemeenteraadsbeslissing).
Het AGB moet op de 20e werkdag van elke maand aan de Gemeente een overzicht bezorgen
van het aantal gebruikers en bezoekers waaraan recht op toegang (of recht van gebruik) is verleend tot
de sportinfrastructuur (Sporthallen De Zeurt en Vordensteyn) tijdens de voorbije maand. Dit overzicht
dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies
zal gebeuren middels de uitreiking van een debetnota die het AGB uitreikt aan de Gemeente. De
Gemeente dient deze debetnota te betalen aan het AGB binnen de 30 werkdagen na ontvangst.
Opgemaakt in twee exemplaren te Schoten op 15 december 2020,
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
Voor de Gemeente
Rony Lejaeghere

Maarten De Veuster

Algemeen directeur

Burgemeester

Voor het AGB
Paul De Swaef

Paul Valkeniers

Wouter Rombouts

Voorzitter Raad van Bestuur

Bestuurder-directeur

Bestuurder-directeur

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet
Voor eensluidend afschrift,

Algemeen directeur

Voorzitter

Rony Lejaeghere

Lieven De Smet
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