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Openbare vergadering
Wijziging tariefreglement sportpark Moerkensheide - goedkeuren
De gemeenteraad
Feiten en context
Om verhuur voor de vaste gebruikers gecombineerd met verhuur aan derde partijen te
optimaliseren, zijn er een aantal wijzigingen in het retributiereglement.
Bij veelvuldig verhuur aan verschillende gebruikers, is er soms de noodzaak om extra
onderhoud te verrichten aan de buiteninfrastructuur zodoende de sportterreinen in een
degelijke staat te houden. vb; grasterreinen.
Om dit op te vangen is er een voorstel om een bijkomende categorie te creëren in het huidige
retributiereglement zijnde 'Sportactiviteiten': van verenigingen die spelers onder (semi-)
professioneel contract hebben.
Daarnaast is er een wijziging om de praktische, dagelijkse werking te optimaliseren en een
20-beurtenkaart toe te voegen voor individuele gebruikers van het atletiekterrein.
Beide voorstellen hebben geen invloed op de prijssubsidies die van toepassing zijn
betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Farys-TMVW.
Hogere regelgeving
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
•

•
•
•

Besluit van de gemeenteraad van 10 januari 2011 waarbij de toetreding van de
gemeente De Pinte als S-vennoot voor het volledige grondgebied tot de secundaire
activiteit van TMVW, volgens de regels en modaliteiten van de statuten van TMVW en
van het toetredingsdossier, werd goedgekeurd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 augustus 2011 waarbij
de samenwerkingsovereenkomst tussen TMVW en de gemeente De Pinte werd
goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2012 betreffende de uitbreiding van toetreding
van de gemeente tot TMVW als vennoot secundaire diensten
Besluit van de gemeenteraad van 15 juni 2015 inzake aanpassen
gebruikersovereenkomst, inwendige orde reglement en tariefreglement sportpark
Moerkensheide

Adviezen
Kernraad sport adviseert gunstig
Lokaal bestuur De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement sportpark Moerkensheide,
zoals gevoegd in bijlage dewelke integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW-Farys conform de
samenwerkingsovereenkomst.
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