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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
34. Betreft: GR/2019/230 - Retributiereglement inzake het gebruik van kleedkamers en 

gemeentelijke voetbalvelden voor wedstrijden. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 december 2017 houdende de vaststelling van een 
retributiereglement inzake het gebruik van de kleedkamers en de gemeentelijke voetbalvelden 
voor wedstrijden; 
Gelet op artikel 40 §3 en artikel 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door 
art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 
december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Overwegende dat het billijk lijkt om een retributie te vestigen op het gebruik van de 
kleedkamers en de gemeentelijke voetbalvelden voor wedstrijden; 
Gelet op het positief advies van de sportraad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op het gebruik van kleedkamers en gemeentelijke voetbalvelden voor 
voetbalwedstrijden.  
Art. 2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager.  
Art. 3.- De retributie wordt vastgesteld op € 25 per gespeelde wedstrijd, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de kleedkamers en het voetbalveld.  
Art. 4.- De aanvrager stelt het gemeentebestuur in kennis van een algemene afgelasting, 
uiterlijk de derde werkdag na de dag waarop de wedstrijd oorspronkelijk gepland was. In dit 
geval is er geen retributie verschuldigd, tenzij de vermelde termijn niet gerespecteerd werd.  
Art. 5.- De retributie wordt geïnd bij wijze van factuur. Bij aanvraag dient de aanvrager de 
correcte contactgegevens voor de facturatie te vermelden.  
De retributie wordt binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur betaald.  
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Art. 6.- De retributie wordt ambtshalve verhoogd met € 160, indien wordt vastgesteld dat de 
organisator van het tornooi of evenement de gebruikte infrastructuur bij het einde van de 
activiteit niet in ordelijke toestand, d.w.z. in de staat waarin het is aangetroffen, heeft 
achtergelaten en het vereiste werk de normale schoonmaak overstijgt.  
Art. 7.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
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