GEMEENTE GRIMBERGEN
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24 APRIL 2008
ONDERWERP:

Retributiereglement inzake het ter beschikking stellen
van de gemeentelijke sportinfrastructuur voor de
dienstjaren 2008 – 2013.
Vastgesteld in de gemeenteraadzitting van 24 april 2008
en laatst gewijzigd in de gemeenteraadzitting van 28
juni 2012 - gecoördineerde tekst

DE GEMEENTERAAD BESLIST:
Artikel 1
De aangepaste tekst van het retributiereglement inzake het ter
beschikking stellen van de gemeentelijke sportinfrastructuur van
toepassing op alle nieuwe contracten goed te keuren.
Artikel 2
Retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van de
gemeentelijke sportinfrastructuur:
1. Zwembaden.
1.1) Openlucht zwembad: de Lammekes
- Tarief I - Voorbehouden aan inwoners van de gemeente.
- Tarief II - Voorbehouden aan niet-inwoners van de gemeente.
TARIEF I

TARIEF II

Jeugd (tot 12 jaar)

€ 1,50

€ 4,50

Volwassenen

€ 3,00

€ 9,00

Na 18 uur

€ 1,50

€ 4,50

Groepen (minstens 20 personen) op
vertoon van de lidmaatschapskaart

€ 1,50

€ 4,50

Jeugd (tot 12 jaar)

€ 15,00

n.v.t.(*)

Volwassenen

€ 30,00

n.v.t.(*)

Gebruikstarieven
Zwembeurten

Abonnement zwembeurten (10 + 1)

Bijzondere tarieven
a) Scholen en speelpleinwerking:
Grimbergse scholen, Grimbergse
speelpleinwerking en Grimbergse
sportkampen, onder begeleiding
scholen niet in de gemeente gevestigd

€ 0,75 per leerling

€ 1,50 per leerling

b) Bruikleen van: - droombed € 2,50
(*) n.v.t. = Niet van toepassing
(**) per dag: ongeacht het aantal uren gebruik.
(***) per dag: doch kan evenwel op de vooravond van het feest gratis ter
beschikking gesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de bezetting der
lokalen door andere verenigingen.

1.2) Overdekt zwembad: Pierebad
- Tarief I - Voorbehouden aan inwoners van de gemeente.
- Tarief II - Voorbehouden aan niet-inwoners van de gemeente.
- Tarief III – 12 beurtkaart (10 + 2), voorbehouden aan inwoners van
de gemeente.
- Tarief IV – 12 beurtkaart (10 + 2), voorbehouden aan niet-inwoners
van de gemeente.
TARIEF TARIEF II
I
Individuen

TARIEF
III

TARIEF IV

op vertoon van een identiteitskaart

Kind -3 jaar

€ 0,00

€ 1,50

n.v.t.(*)

n.v.t.(*)

Kind -12 jaar

€ 1,50

€ 3,00

€ 15,00

€ 30,00

Volwassenen +
12 jaar

€ 2,50

€ 5,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 1,50

€ 3,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.(*)

n.v.t.(*)

€ 1,50

€ 3,00

€ 15,00

€ 30,00

Grote
Verminderingskaart € 2,00
gezinnen
(volw. +12 j)

€ 4,00

€ 20,00

€ 40,00

Doelgroepen

Op vertoon van een kaart

Mindervalide

Mindervalidekaart

Begeleider
Senior

3 plus kaart

Swap

Swappas

€ 1,50 n.v.t.(*) n.v.t.(*)

n.v.t.(*)

CJP

CJP pas

€ 2,00

n.v.t.(*)

n.v.t.(*)

Sportpas

o.a. personeel, …

€ 2,00 n.v.t.(*) n.v.t.(*)

n.v.t.(*)

Thermen

Thermengebruiker (zwemmen inbegrepen)
€ 8,00

Daluren

€ 4,00

€ 16,00

€ 80,00

€ 160,00

Tijdens het schooljaar: 08 – 09 u. en 12 – 13 u.

Volwassenen

€ 1,50

Scholen en verenigingen

€ 3,00

€ 15,00

€ 30,00

Gemeente

Niet gemeente

€ 1,00

€ 2,00

Club,
Erkend door de
watergebonden sportraad
tarief per
uur

1 tot 3 banen: €
2,50

n.v.t.(*)

Groep min. 20 Met begeleiding
personen

€ 1,25

Schooltarief
per leerling

Jaarcontract

1 zwembad: €
5,00
€ 2,50

(*) n.v.t. = Niet van toepassing
(**) per dag: ongeacht het aantal uren gebruik.
(***) per dag: doch kan evenwel op de vooravond van het feest gratis ter
beschikking gesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de bezetting der
lokalen door andere verenigingen.

2. Sporthallen
Ter beschikkingstelling voor sportbeoefening - tarief per uur en per
terrein:
- sporthallen:
Prinsenbos:
3 terreinen
Vertommen:
2 terreinen
Humbeek, Borgt, Verbrande Brug:
1 terrein
2.1) Grote zalen - (1 terrein van de sporthal)
per uur
Grimbergse erkende verenigingen lid van de sportraad

€ 5,00

Erkende verenigingen, geen lid van de sportraad

€ 10,00

Vlaamse verenigingen buiten de gemeente

€ 20,00

Particulieren van de gemeente

€ 15,00

2.2) Kleine zalen - (behorend tot een sportcentrum)
Grimbergse erkende verenigingen lid van de sportraad

€ 2,50

Erkende verenigingen, geen lid van de sportraad

€ 5,00

Vlaamse verenigingen buiten de gemeente
Particulieren van de gemeente

€ 10,00
€ 7,50

3. Schietstand - tarief per terrein en per uur
Schietstand Strombeek: 1 terrein.
Grimbergse erkende schuttersverenigingen:
lid van de sportraad
geen lid van de sportraad

€ 5,00
€ 10,00

Vlaamse schuttersverenigingen buiten de gemeente

€ 20,00

Politiezone Grimbergen

€ 15,00

Andere politiezones of publiekrechtelijke
veiligheidsinstanties:
met jaarcontract

€ 30,00

zonder jaarcontract

€ 35,00

Instanties die niet behoren tot bovenvermelde
categorieën (zoals bewakings- of beveiligingsfirma’s)
met jaarcontract

€ 45,00

zonder jaarcontract

€ 50,00

(*) n.v.t. = Niet van toepassing
(**) per dag: ongeacht het aantal uren gebruik.
(***) per dag: doch kan evenwel op de vooravond van het feest gratis ter
beschikking gesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de bezetting der
lokalen door andere verenigingen.

4. Openluchtterreinen.
Onderstaande tarieven zijn van toepassing op de openluchtterreinen,
vermeld in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4.
- Tarief I - Voorbehouden aan de erkende Grimbergse verenigingen,
lid van de sportraad.
- Tarief II - Voorbehouden aan de erkende Grimbergse
verenigingen,geen lid van de sportraad en mits goedkeuring van het
college van burgemeester en schepenen.
Tarief I

Tarief II

€ 3.500,00

n.v.t.(*)

4.2) Atletiekpiste Humbeek (per uur)

€ 2,50

€ 5,00

4.3) Petanquevelden (per uur)

€ 2,50

€ 5,00

4.4) Voetbalvelden

€ 17,00

Gebruikstarieven
4.1) Tennisvelden (zomertennis)
Tarief per terrein/per seizoen (inclusief
onderhoud)

€ 34,00

Veldbezetting van om het even welke
leeftijdscategorie per wedstrijd
4.5) Gemeentelijke vijvers
- Tarief I - Voorbehouden aan inwoners van de gemeente.
- Tarief II - (= dubbel van tarief I) Voorbehouden aan niet-inwoners
van de gemeente.
4.5.1) Visvergunning
handlijnen

Tarief I

Tarief II

kinderen (tot 15 jaar) C1

1

€ 7,00

€ 14,00

kinderen vanaf 16 jaar C2

2

€ 14,00

€ 28,00

volwassenen A1

1

€ 28,00

€ 56,00

volwassenen A2

2

€ 35,00

€ 70,00

60 + B1

1

€ 15,00

€ 30,00

60 + B2

2

€ 22,00

€ 44,00

Gebruikstarieven

4.5.2) Bijzondere tarieven
Forelvisserij - supplement voor vergunninghouder
Gebruikstarieven

handlijnen

Tarief I

Tarief II

1

€ 5,00

€ 10,00

2

€ 7,00

€ 14,00

(*) n.v.t. = Niet van toepassing
(**) per dag: ongeacht het aantal uren gebruik.
(***) per dag: doch kan evenwel op de vooravond van het feest gratis ter
beschikking gesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de bezetting der
lokalen door andere verenigingen.

5. Sportpromotie
- Tarief I - Voorbehouden aan inwoners van de gemeente.
- Tarief II - Voorbehouden aan niet-inwoners van de gemeente.
Meerdaagse activiteiten:

Sportinitiaties :
kinderen vanaf 16 jaar C2

Tarief I

Tarief II

€ 50,00/initiatie

€ 50,00/initiatie

€ 14,00

€ 28,00

Initiaties (lessenreeks) is en nieuw gegeven deel uitmakend van het
sportbeleidsplan.
Omnisportkampen :
5 dagenweek

€ 90,00 per kamp

€ 110,00 per kamp

Bij een sportkamp zijn inbegrepen: vervoer, opvang, maaltijden,
onderricht.

6. Organisatie van festiviteiten en andere vermakelijkheden
De volgende infrastructuur komt hiervoor in aanmerking:
- Sporthal Ernest Soens (Singel)
- Sporthal Verbrande-Brug (Vaartstraat)
- Sporthal Humbeek (Nachtegaallaan)
- Sporthal Borgt (Frans en Jozef Belstraat)
- Sporthal Prinsenbos ten uitzonderlijke titel – mits toestemming na
het college.
Tarief I - voorbehouden aan Grimbergse verenigingen die lid zijn van
een gemeentelijke raad.
Tarief II - voorbehouden aan:
a) Vlaamse Verenigingen die in de gemeente hun zetel hebben, maar
die nog geen lid zijn van een gemeentelijke raad.
b) Firma’s waarvan de zetel gevestigd is in de gemeente.
c) Inwoners van de gemeente kunnen gebruik maken van de feestzaal
van de Verbrande Brug, Borgt en Ernest Soens.
Gebruikstarieven
6.1) Sporthallen (= grote zalen) per dag & activiteit
- Tarief I - het principe:
Wordt vastgesteld op 50 % van het bedrag dat voorkomt op de factuur
van de leverancier van de drank (exclusief BTW).
Minimum-maximum:
a) De minimale vergoeding is echter € 250,00 de maximale vergoeding
wordt vastgesteld op € 500,00.
b) Bij het organiseren van optredens, enz. is er geen maximale
grens.
Fuiven mogen alleen nog doorgaan in het Fenikshof.
- Tarief II - het principe:
Wordt vastgesteld op 100 % van het bedrag dat voorkomt op de factuur
van de leverancier van de drank (exclusief BTW).
(*) n.v.t. = Niet van toepassing
(**) per dag: ongeacht het aantal uren gebruik.
(***) per dag: doch kan evenwel op de vooravond van het feest gratis ter
beschikking gesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de bezetting der
lokalen door andere verenigingen.

Minimum-maximum:
De minimale vergoeding is € 500,00 zonder maximale grens.
6.2) Kleine zalen
Tarief I

per dag

Bestuursvergaderingen of algemene vergaderingen
(met een maximum van 1x per maand)

gratis

Recepties met gratis aangeboden drank

€ 45,00 (**)

Eetfeestjes ea. met of zonder winstoogmerk

€ 90,00 (**)

Keuken

€ 90,00 (***)

Tarief II
Recepties met gratis aangeboden drank

€ 90,00 (**)

Eetfeestjes ea. met of zonder winstoogmerk

€ 180,00 (**)

Keuken

€ 90,00 (***)

6.3) Waarborgen.
De waarborg wordt betaald bij de ondertekening van de overeenkomst.
- Gewone festiviteiten
€ 125,00
- Optredens, enz.
€ 750,00
6.4) Andere supplementaire tarieven.
- Container voor restafval

€ 29,00.

Artikel 3 - betaling
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en is contant te
betalen.
Artikel 4 - procedure ingeval van geschil
In geval van geen of laattijdige betaling van de retributie, zullen
alle administratie- en deurwaarderskosten worden verhaald op de
aanvrager.
Artikel 5 - andere voorwaarden
Taksen, zoals auteursrechten, tapvergunningen en dergelijk blijven
ten laste van de gebruiker, die zelf moet betalen aan de bevoegde
administratie.
Auteursrechten voor de achtergrondmuziek worden betaald door het
gemeentebestuur.
Artikel 6
- De retributies van onderhavig reglement gelden voor gebruik van de
gemeentelijke sportinfrastructuur vanaf 1 maart 2008 tot 31 december
2013, uitgezonderd de lopende overeenkomsten en de tarieven van het
zwembad Pierebad.
- Voor de reeds afgesloten overeenkomsten gelden ten uitzonderlijke
titel de tarieven die zijn goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing
van 28 november 2002.

(*) n.v.t. = Niet van toepassing
(**) per dag: ongeacht het aantal uren gebruik.
(***) per dag: doch kan evenwel op de vooravond van het feest gratis ter
beschikking gesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de bezetting der
lokalen door andere verenigingen.

- De retributies van onderhavig reglement geldend voor gebruik van
het zwembad “Pierebad” gaan in voege vanaf 1 juni 2008.
Artikel 7
Deze beslissing wordt aan het administratief toezicht van de hogere
overheid onderworpen.
Na verloop van de vijfde dag van de bekendmaking van het reglement
door middel van de aanplakking, overeenkomstig de artikelen 186 en
187 van het gemeentedecreet, is het toepasselijk met ingang van 1
maart 2008.
De retributies voor het gebruik van het zwembad “Pierebad” zijn van
toepassing met ingang op 1 juni 2008.

(*) n.v.t. = Niet van toepassing
(**) per dag: ongeacht het aantal uren gebruik.
(***) per dag: doch kan evenwel op de vooravond van het feest gratis ter
beschikking gesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de bezetting der
lokalen door andere verenigingen.

