
Ri j kevorsel

UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 4 december 2017

Aanweziq:

Verontschutdied

Afweziq:

Lieven Van Nyen, Voorzitter
Dorien Cuylaerts, Burgemeester
Bob Van den Eijnden, Jos Boeckx, Kar[ Geens, Lizette Keysers, Stefan
Maes, Schepenen
Wim De Visscher, OCMW-voorzitter
August Van De Mierop, Paul Bevers, Renitde Wiltemse, Eric Vermeiren,
Jack Jacobs, Nathalie Stoffelen, Nathalie Cuylaerts, Matthijs Peeraer,
Diede Van Dun, Patrick Nobets, Danny Eeten, Jurgen Van Leuven,
Raadsleden
Bart Adams, Gemeentesecretaris

Frans Hermans, Karel Roefs, Raadsteden

De Gemeenteraad O.2.,

Getet op het huidig retributieregtement gebruik kleedkamers en voetbalvetd gemeentelijk
sportveld Bavelstraat voor voetbalwedstrijden goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 28
september 2015;
Overwegende dat na de definitieve aankoop van de site sportcentrum De Vatk er 2 voetbalvelden
gebruikt kunnen worden voor voetbatwedstrijden van KDVD; dat het aangewezen is voor beide
terreinen eenzetfde tarief te hanteren;
Gelet op voorliggende positieve adviezen vanwege de adviesraden voor cultuur, jeugd en sport;
Gelet op voorliggend voorstel vanwege het coltege van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;

Bestuit met eenpariqheid van stemmen:
Tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het niet-bestendig gebruik van
kleedkamers en gemeentetijke voetbatvelden voor voetbalwedstrijden als votgt:
Artiket 1

Tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het gebruik van kleedkamers en
gemeenteli j ke voetbalvetden voor voetbatwedstrijden.
Artiket 2
De retributie is verschutdigd door de aanvrager.
Artiket 3

Het tarief van de retributie wordt als votgt vastgesteld:
€ 25 per gespeetde wedstrijd waarbij gebruik wordt gemaakt van de kteedkamers en het
voetbatveld.
Artiket 4
Het gemeentebestuur wordt uitertijk de derde werkdag volgend op het weekend in kennis
gesteld van algemene afgetastingen. ln dit geval wordt er geen retributie aangerekend, tenzij de
vermetde termijn niet gerespecteerd werd.
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Artiket 5

De retributie wordt geihd bij wijze van factuur, gericht aan de aanvrager. De aanvrager is dan
ook verpticht om bij de jaartijkse aanvraag de correcte contactgegevens door te geven voor de
facturatie.
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artiket 6
De retributie wordt ambtshalve verhoogd met € 160 indien wordt vastgestetd dat de aanvrager
de gebruikte infrastructuur bij het einde van de activiteit niet in ordetijke toestand, d.w.z. in de
staat waarin het is aangetroffen, heefi achtergelaten en het vereiste werk de normale
schoonmaak overstij gt.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
De Gemeentesecretaris De Voorzitter,
(wg. ) Bart Adams (wg. ) Lieven Van Nyen

Voor eenstuidend uittrekset:
Op bevel :

De Gemeentesecretaris,

Bart Adams Lieven Van Nyen

De Voo
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