ADVIES VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD INZAKE
Gebruiksreglement sportpark Moerkensheide
Retributiereglement gemeentelijke infrastructuur
De gemeentelijke sportraad van De Pinte, in plenaire vergadering bijeen op 13 mei 2014:


Noteert volgende preciseringen op het voorgelegde ontwerp, zoals blijkt uit schriftelijke
toelichtingen vanwege de schepen voor sport:
o Gebruik per half uur blijft mogelijk (alle locaties)
o Bij het ter beschikking stellen van terrein met kleedkamer wordt het gebruik
berekend op de gebruiksduur van het terrein (alle locaties)
o Geen enkele kleedkamer is gelinkt aan een terrein, de gebruiker kiest een
kleedkamer in functie van het aantal personen (alle locaties)
o Inzake “schoonmaken en opkuis” wordt van de gebruiker verwacht dat hij zelf voor
opkuis zorgt opdat de volgende gebruiker in een nette infrastructuur terechtkomt
(alle locaties)
o De kosten van de technicus, vermeld in artikel 8 van het retributiereglement zal niet
€ 30 per begonnen uur bedragen maar € 10 (alle locaties)
o Het is de bedoeling de nu vermelde piekuren tijdens de dag in het weekend naar
daluren om te zetten. (OCP, inclusief de spiegelzaal)
o Aanpassing artikel 5 – retributiereglement (p.7) – onder Regelmatige Gebruiker:
laatste zin wordt: Dit puntenaantal wordt bekomen door een optelling te maken van
het aantal gebruiksuren per vereniging.



Stelt vast dat:
o De aanzienlijke verhogingen van de tarieven voor het gebruik van de
sportinfrastructuur in het algemeen en, heel in het bijzonder, voor de
jeugdcategorieën, de ontwikkeling van de sportbeoefening in de gemeente dreigt te
belemmeren
o Het invoeren van de nieuwe tarieven geen rekening houdt met de toestand waarin
de infrastructuur zich bevindt met als meest markante voorbeelden de toestand van
sommige sanitaire installaties (zoals de slechte staat toiletten in GBS), de
onafgewerkte atletiekinfrastructuur, de gebrekkige toestand van de sportvloer in het
OCP, ramen/vensters in het GBS.
o Het voorgelegde reglement vrij ingewikkeld is en een aantal onduidelijke bepalingen
bevat zoals daar zijn het tijdstip van in voege treden van het reglement en van
afrekening t.o.v. de gebruikers, het beoordelen van de kwaliteit van de opkuis
o Het voor de kleinere verenigingen niet eenvoudig zal zijn om het minimum aantal
gebruiksuren te halen en dus van het coëfficiënt 0,75 te genieten
o De toepassing, beoordeling en vooral de controle op de activiteiten waar
toegangsgeld, inschrijvingsgeld of een onrechtstreekse financiële tussenkomst
wordt gevraagd en coëfficiënt 2 wordt toegepast, duidelijker kan worden
aangegeven.



Adviseert:
o

De tariefverhogingen geleidelijk en gespreid (bv. 1/3 van de geplande verhoging per
jaar) door te voeren en zo de impact op de budgetten van de sportverenigingen te
ontzien.

o

De doelgroepen een nultarief toe te kennen of, indien zulks echt onmogelijk zou
blijken, in elk geval een lager dan de nu voorgestelde helft van het basistarief.

o

De datum van in voege treden af te stemmen op de door de verenigingen opgemaakt
begrotingen, m.a.w. op 1 januari zodat deze de nodige ruimte kunnen scheppen om
aan de tariefverhogingen het hoofd te bieden.

o

Duidelijk vast te leggen wie, waar en wanneer zal oordelen over de kwaliteit van de
opkuis van de gebruikte infrastructuur en welke maatregelen genomen worden t.o.v.
de in gebreke bevonden verenigingen en welke voorzieningen t.o.v. de volgende
gebruiker.

o

In de reglementen op te nemen wanneer en in welke frequentie de verenigingen de
afrekening van hun gebruikte uren kunnen verwachten. Er wordt gevraagd om
driemaandelijks als standaard frequentie te hanteren.

o

Te overwegen of de toe te passen coëfficiënt voor “regelmatige gebruiker” niet
gradueel kan verlopen (vb. 1ste tot 50ste uur = coëff. 1, 51ste tot 100ste uur = coëff.
0,75, vanaf 101ste uur = coëff. 0,50).

o

Terrein E op Moerkensheide te verhuren aan 50% van het basistarief voor terreinen
C & D ( het gaat hier om een half terrein) d.w.z. aan € 8/u. in piek en €4/u in dal.

o

Bij het verhuren van terrein D (Moerkensheide) beschermende maatregelen te
nemen om beschadiging van de atletiekpiste te voorkomen.

Advies gemeentelijke sportraad inzake de verdere
organisatie van Multi move
Vorig jaar is de sportdienst onder de koepel van SPORTBEHEER DE PINTE EVA-vzw gestart met lessen
Multimove voor (zeer) jonge kinderen.
Nu deze actie afloopt hadden voornoemde diensten graag een nieuwe actie gestart en hebben te dien
einde bijgaand motivatie- en evaluatierapport opgemaakt.
De verlenging van de actie kan echter alleen mits goedkeuring van het College.
In zijn vergadering van 10 juni heeft de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad een
voortzetting van Multimove gunstig geadviseerd.

Advies gemeentelijke sportraad inzake de concessie van
de cafetaria in OC Polderbos
De sportraad heeft in zijn algemene vergadering van 22 januari 2014 kennis genomen van de
vragen inzake de concessie van de cafetaria van het OCP.
De toegestuurde documenten met de vragenlijst en de uittreksels uit de overeenkomst
werden uitgebreid toegelicht en besproken.
De vergadering verleent gunstig advies omtrent de huidige uitbating van de cafetaria van het
OCP mits onderstaande opmerking betreffende Art 8.2 §4.
De sportraad adviseert om de frequentie van de activiteiten per club/per jaar te onderzoeken
en indien nodig aan te passen zodat alle verenigingen kansen krijgen om van deze maatregel
gebruik te maken.

Advies gemeentelijke sportraad erkenning van nieuwe
sportverenigingen
De sportraad heeft na grondig onderzoek naar het voldoen van de erkenningsvoorwaarden
gunstig advies gegeven om volgende sportverenigingen te erkennen:
Onderafdeling Rope Skipping De Pinte van Sportac Deinze
MJR Team: fietsclub
Minivoetbalkern De Pinte

Advies gemeentelijke sportraad inzake het jaarverslag
Sport 2013
De sportraad heeft in zijn vergadering van 10 juni 2014 kennis genomen van het volledige
jaarplan 2013 van het sportbeleidsplan 2008-2013. (inclusief het formulier en de
gepersonaliseerde fiches met alle bijlagen)
Alle documenten werden uitgebreid toegelicht en besproken.
De sportraad verleent gunstig advies voor de goedkeuring van het jaarverslag 2013.

