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Tariefreglement sportinfrastructuur - Goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig
de heer Alek Dom, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; mevrouw An Hermans, schepen; de heer Kenny Viskens, schepen; de heer Rob Blockx,
schepen; mevrouw Marina Gys, schepen; de heer Benny Maes, raadslid; de heer Joannes Wijnen,
raadslid; mevrouw Joke Segers, raadslid; de heer Gunther Hendrickx, raadslid; de heer Davy Cools,
raadslid; de heer Gunter Spapen, raadslid; de heer Rik Nys, raadslid; de heer Jef Van Steenbergen,
raadslid; de heer Boud Westhof, raadslid; de heer Michiel Wils, raadslid; de heer Rudy Panis, raadslid;
de heer Tom Claessen, raadslid; mevrouw Mariska Vogels, raadslid; mevrouw Karolien Verbeek,
raadslid; mevrouw Bianca Verachtert, raadslid; de heer Kris Wouters, algemeen directeur
Verontschuldigd
mevrouw Leny Noboa, raadslid

Motivatie
Aanleiding en context
Het retributiereglement sportinfrastructuur, goedgekeurd door de raad van bestuur op 27 november
2019 en de gemeenteraad op 9 december 2019 werden geëvalueerd. Ook de komende jaren worden
tarieven aangerekend voor het gebruik van de sportinfrastructuur. Op 28 oktober 2021 stelde de raad
van bestuur AGB Arendonk het nieuwe tariefreglement sportinfrastructuur vast.
Juridische grond
• Decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 240 § 4
• Statuten AGB Arendonk, inzonderheid artikel 10, artikel 23 en artikel 35
• Beheersovereenkomst tussen de gemeente Arendonk en AGB Arendonk, inzonderheid artikel 7
tot en met 10
Argumentatie
De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt bekostigd door gemeente Arendonk. De inwoners van
Arendonk dragen reeds bij in de gemeentelijke inkomsten via de aanvullende belasting op de
personenbelasting. Niet-inwoners leveren hier geen enkele bijdrage. Een tariefonderscheid is om deze
redenen dan ook gerechtvaardigd en aangewezen.
Op 14 september 2021 gaf de gemeentelijke sportraad positief advies.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het tariefreglement sportinfrastructuur, zoals vastgesteld door de raad van
bestuur AGB Arendonk op 28 oktober 2021, goed.
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Bijlagen
1. Tariefreglement sportinfrastructuur-januari 2022.pdf
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Tariefreglement sportinfrastructuur
Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 worden onderstaande tarieven aangerekend aan de
gebruikers voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
De tarieven voor zwemmen tijdens de publieke uren en zwembrevetten moeten betaald worden op het
moment dat men het product aankoopt. De overige tarieven moeten betaald worden na ontvangst van een
factuur, opgemaakt en verstuurd door AGB Arendonk, vóór de daarop vermelde uiterste betaaldatum.
Sportpark Heikant
Postelboer
Arendonkse
scholen
Visvijver Heikant
Finse piste Heikant
Kleedkamer
Bergruimte Heikant gebouw
Vergaderlokaal Heikant gebouw
Duiveltjesveld
zonder verlichting
Duiveltjesveld
met verlichting
2/4de veld
zonder verlichting
2/4de veld
met verlichting
Voetbalveld
zonder verlichting
Voetbalveld
met verlichting

per uur
per dag
per sportseizoen
per dagdeel (*)
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag
per uur
per dag

gratis
gratis
1,00 euro
10,00 euro
/
2,50 euro
6,50 euro
0,75 euro
7,5 euro
1,00 euro
10,00 euro
1,5 euro
15,00 euro
2,00 euro
20,00 euro
3,00 euro
30,00 euro
4,00 euro
40,00 euro

Arendonkse
gebruiker of
vereniging
gratis
gratis
2,00 euro
20,00 euro
200,00 euro
5,00 euro
12,50 euro
1,25 euro
12,50 euro
1,75 euro
17,50 euro
2,50 euro
25,00 euro
3,25 euro
32,50 euro
5,00 euro
50,00 euro
6,50 euro
65,00 euro

Anderen
gratis
gratis
4,00 euro
40,00 euro
/
10,00 euro
25,00 euro
3,00 euro
30,00 euro
3,50 euro
35,00 euro
5,00 euro
50,00 euro
6,50 euro
65,00 euro
10,00 euro
100,00 euro
13,00 euro
130,00 euro

(*) dagdeel: 8.00 uur - 13.00 uur // 13.00 uur - 18.00 uur // 18.00 uur - 03.00 uur
Zwembad
Publieke uren
Individueel

Volwassenen (+15 jaar)

Abonnementen

Kinderen, senioren
en mindervaliden
Kinderen tot en met 2 jaar
Volwassenen (+15 jaar)

3,00 euro per beurt voor inwoners van Arendonk
3,50 euro per beurt voor niet-inwoners van Arendonk
2,50 euro per beurt voor inwoners van Arendonk
3,00 euro per beurt voor niet-inwoners van Arendonk
gratis
51,00 euro voor een abonnement van 20 beurten
(inwoner)
59,50 euro voor een abonnement van 20 beurten
(niet-inwoner)
26,50 euro voor een abonnement van 10 beurten
(inwoner)
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Kinderen, senioren en
mindervaliden

Groepstarief

(= minimum 15 personen)

Niet publieke uren (reservaties)
Verenigingen
Baan per uur
(uitgezonderd
Groot bad per uur
AZV)
Instructiebad per uur
Volledig zwembad per uur
Arendonkse Zwemvereniging (AZV)
Huur
Volledig zwembad per uur
commerciële
doeleinden
Indien geen volledig
zwembad per uur
Scholen
Arendonkse scholen

Niet-Arendonkse scholen

Overige
Zwembrevetten

31,00 euro voor een abonnement van 10 beurten
(niet-inwoner)
42,50 euro voor een abonnement van 20 beurten
(inwoner)
51,00 euro voor een abonnement van 20 beurten
(niet-inwoner)
22,00 euro voor een abonnement van 10 beurten
(inwoner)
26,50 euro voor een abonnement van 10 beurten
(niet inwoner)
2,00 euro per beurt per persoon (inwoner)
2,50 euro per beurt per persoon (niet-inwoner)
6,00 euro
20,00 euro
10,00 euro
25,00 euro
10.000,00 euro per jaar
80,00 euro
40,00 euro
1,25 euro per persoon voor 30 minuten
1,80 euro per persoon voor 30 tot 45 minuten
2,50 euro per persoon voor 45 tot 60 minuten
1,50 euro per persoon voor 30 minuten
2,25 euro per persoon voor 30 tot 45 minuten
3,00 euro per persoon voor 45 tot 60 minuten
2,00 euro per stuk

Turnzaal Voorheide, Kerkstraat of Schoolstraat
• 5,00 euro per uur voor Arendonkse verenigingen
• 10,00 euro per uur voor anderen
• 50,00 euro per dag voor Arendonkse verenigingen
• 100,00 euro per dag voor anderen
• 2,50 euro per uur voor Arendonkse scholen
• 5,00 euro per uur voor niet-Arendonkse scholen
• 25,00 euro per dag voor Arendonkse scholen
• 50,00 euro per dag voor niet-Arendonkse scholen
Danszaal DONA
• 6,00 euro per uur voor Arendonkse dansverenigingen
• 60,00 euro per dag voor Arendonkse dansverenigingen
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur
Kris Wouters

Voorzitter
Alek Dom

Ondertekend door Kris Wouters (Signature)
#$ondertekening1$#

Ondertekend door Alek Dom (Signature)
#$ondertekening2$#

Datum: 2021.12.15 13:21:51 CET
Functie: Algemeen directeur
Locatie: ARENDONK

Datum: 2021.12.15 20:24:31 CET
Functie: Voorzitter
Locatie: ARENDONK

#$stempel$#
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