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Vergadering Algemene Vergadering Sportraad 13/05/2014

1. Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst.
Aantal stemgerechtigde aanwezigen: 33 (zie aanwezigheidslijst)
Volmachten: 11
Totaal aantal stemmen: 46
Vereist aantal stemmen: 34
Verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst.
Volmachten:
1.
Nancy Reynaert geeft volmacht aan Nico Fernandèz
2.
Isabelle D’Hertoghe geeft volmacht aan Hilde Van Den Hende
3.
Magda De Smet geeft volmacht aan Willy Bonne
4.
Erwin Vander Beken geeft volmacht aan Willy Bonne
5.
Noel De Baerdemaeker geeft volmacht aan Inge Temmerman
6.
Tania Cotrell geeft volmacht aan Rita Termote
7.
Gilbert Termote geeft vomacht aan Rita Termote
8.
Martine Haelterman geeft volmacht aan Etienne De Bie
9.
Krista Van den Broecke geeft vomacht aan Koen Deckercq
10.
Jonathan Kazimoto geeft volmacht aan Daniel Tiré
11.
Armand Solie geeft volmacht aan Daniel Tiré
Volmachten kunnen volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement enkel aan andere leden
van de AV gegeven worden, personen die geen lid zijn van de AV kunnen bijgevolg niet
gevolmachtigd worden om te stemmen. Er kunnen maximaal 2 volmachten aan 1 persoon
worden gegeven.
Vanaf advies III vervoegt Koen Verboom de AV.
2. Dagorde
1. Nazicht van de volmachten
2. Goedkeuren verslag AV vergadering van 22 januari 2014
3. Bespreking van en opstellen van advies omtrent ‘gebruiksreglement Sportpark
Moerkensheide’ & ‘retributiereglement gemeentelijke sportinfrastructuur’
4. Mededelingen van de voorzitter
5. Mededelingen van de Schepen voor Sport
6. Varia
1. Verwelkoming door de voorzitter + Nazicht volmachten
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Er zijn voldoende aanwezigen ivm. het vereist aantal stemmen.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 22 januari 2014
Het verslag van de algemene vergadering van 22 januari 2014 wordt goedgekeurd en zal
voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter kennisgeving.
3. Bespreking van en opstellen van advies omtrent ‘gebruiksreglement Sportpark
Moerkensheide’ & ‘retributiereglement gemeentelijke sportinfrastructuur
3.1 Voorzitter heeft de via e-mail binnengekomen opmerkingen gebundeld en beknopt
samengevat in 3 punten.


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. De raad geeft gunstig advies.
Bemerking Schepen:
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- tarieven wijzigen is zeer rigide gezien telkens de volledige procedure moet worden doorlopen
(Comtaver, adviesraden, CBS, gemeenteraad). Is dus niet aangewezen.
- het voorgelegde ontwerp is veel eenvoudiger is dan vroeger.
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. De raad geeft
gunstig advies.
Bemerking Schepen:
- Vroeger jeugd gratis en nu wordt dit betalend. Reden is dat TMVW gratis niet toelaat alsook dat
er vaak slordig wordt omgesprongen met niet-afzeggen sportzaal en hierdoor nutteloos
gemeentepersoneel wordt ingezet.
o

Een reductie toe te passen voor het gebruik van infrastructuur zolang deze niet aan
alle gangbare kwaliteitsnormen voldoet. De raad geeft ongunstig advies.
Opmerking:
Is te weinig specifiek.
o

o

Een rekenvoorbeeld aan de beide reglementen toe te voegen. De raad weerhoudt dit
voorstel van advies niet.

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. De raad geeft gunstig advies.
Opmerking:
Schepen meldt dat de toepassing gepland is vanaf 08 juli 2014.
o

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. De raad geeft gunstig advies.

Opmerking:
Schepen meldt dat er op Moerkensheide steeds toezicht aanwezig zal zijn. Qua OCP, zal hij ook
nog eens het personeel aanmanen om uitgebreidere controles te doen. Voor sanitaire ruimtes
wordt er aangeraden om gebruik te maken van een checklist met vermelding van elke controle.
o

In de reglementen op te nemen wanneer en in welke frequentie de verenigingen de
afrekening van hun gebruikte uren kunnen verwachten. De raad geeft gunstig advies
mits volgende opmerking: 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). De raad geeft gunstig advies.

o

Gedetailleerd aan te geven hoe de toepassing, beoordeling en controle op de activiteiten
waar toegangsgeld, inschrijvingsgeld of een onrechtstreekse financiële tussenkomst
wordt gevraagd zal georganiseerd worden. De raad weerhoudt dit voorstel van
advies niet.

3.2 - Voorzitter vraagt of er naast deze lijst nog andere adviezen moet moeten worden besproken
en eventueel opgenomen.
3.2.1 Terrein E op Moerkensheide is een half terrein en kost € 12/u (basistarief voor terrein C & D
bedraagt € 16/u). Er wordt voorgesteld te adviseren om dit terrein aan 50% van het basisterrein

3

C & D te verhuren d.w.z. aan € 8/u. (L. Vermassen)
De raad geeft gunstig advies.
Schepen vestigt wel de aandacht op het feit dat het terrein E volledig zal worden heraangelegd.
3.2.2 Jaarlijkse Scholenloop. Het gaat hier om een gemeentelijke activiteit is die ondersteund
wordt door de atletiekvereniging. Het huren is dus gratis. Hier hoeft dus geen advies.
3.2.3 Er wordt voorgesteld om binnenterrein D en piste (Moerkensheide) te beschouwen als 1
geheel. (K. De Clercq)
De raad geeft volgend advies :
Bij het verhuren van terrein D (Moerkensheide) moeten er beschermende maatregelen worden
genomen om beschadiging van de atletiekpiste te voorkomen.
4. Mededelingen van de Voorzitter.
Voorzitter drukt zijn dank uit voor de vele, opbouwende opmerkingen door de clubs.
5. Mededelingen van de Schepen voor Sport.
Schepen meldt dat de besprekingen betreffende de verdeling van de gebruikersuren OCP/GBS
weldra starten.
EVA Sportbeheer is niet meer betrokken hierin.
In de eerste plaats wordt er overleg gepleegd met de clubs die conflicterende belangen hebben
qua gebruikersuren.
6. Varia.
6.1 Diederik Bracke is afgevaardigde Sportraad in Minaraad en verzoekt tot vervanging. Er zijn
geen kandidaten gevonden en aldus ook geen stemming.
6.2 R. Wojtowicz (BBC Latem De Pinte) herhaalt de vraag vanwege zijn club om duidelijke
transparantie vanwege het Gemeentebestuur tussen de onderlinge clubs wat betreft financiële en
andere tussenkomsten zoals (maar niet beperkt tot) eventuele, extra financiële inkomsten
omwille van verschillende uitbating kantines tussen clubs die op Moerkensheide enerzijds en
OCP/GBS anderzijds hun sport beoefenen.
Wat geeft b.v. de gemeente aan toelagen, voordelen aan clubs/verenigingen e.a. ter
ondersteuning van de sport.
Een voorbeeld: Wielersport: gebruiken ook het openbaar terrein + extra politioneel toezicht e.d.
+ sponsoring door de gemeente van € 2250. (totale kost aan gemeente is wellicht nog hoger).
BBC Latem-De Pinte vraagt of er een compensatie kan komen vanwege de gemeente gezien zij
niet dezelfde mogelijkheden hebben als b.v. voetbal op Moerkensheide qua uitbating kantine +
publiciteitssponsoring, dit ter compensatie van de verhogingen van de tarieven (+ aanrekenen
uren voor jeugd).
Schepen duidt op het verschil in uitbating: de verenigingen mogen op Moerkensheide zelf de
prijzen in de kantine bepalen. Aankoop drank gebeurt via TMVW. Ze betalen enkel gebruik van
de cafetaria.
In het OCP is het een concessionele uitbating en wordt er aan de clubs een pro-rata verdeling van
de opbrengst zendmast (naast OCP) gedaan als compensatie van de kantine.
L. Vercammen haalt aan dat zijn club (voetbal) vrij hoge kosten had in verleden qua EGW
(elektriciteit-gas-water) waar ze als club zelf moesten voor opdraaien, dit terwijl de zaalsporten
deze kosten in het OCP niet hadden.

4

Voorzitter haalt aan dat we moeten kijken naar toekomst en de op Moerkensheide opererende
sporten geen EGW kosten meer zullen hebben en de clubs eigenlijk vergelijkbare kosten zullen
hebben maar met inderdaad verschillende inkomstmogelijkheden.
De vraag wordt niet door de meerderheid van de sportraad gesteund en zal door BBC
Latem De Pinte rechtstreeks aan het Gemeentebestuur worden gesteld.
Voorzitter stelt vast dat alle agendapunten zijn afgewerkt, dankt de aanwezigen en sluit de
vergadering
Voor verslag: Alexander Vanryckeghem

Daniel Tiré
Voorzitter

Alexander Vanryckeghem
Secretaris

Bijlagen: Advies van de Gemeentelijke Sportraad inzake Gebruikers Sportraad Moerkensheide. Retributieregelment
gemeentelijke sportinfrastructuur.
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