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AGB - bepaling factor prijssubsidie - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder op artikel 42 ~3 dat bepaalt
dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 waarin de oprichting en de statuten van het
autonoom gemeentebedrijf Bocholt, afgekort AGB Bocholt, werden goedgekeurd;

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 door de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 9 oktober 2008;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur en van de gemeenteraad van 27 maart 2014 houdende
goedkeuring van de wijziging van de statuten van AGB Bocholt;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juni 2014 houdende goedkeuring van de
gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 in verband met de statutenwijzigingen van het autonoom
gemeentebedrijf Bocholt;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 2016 betreffende de goedkeuring van de
prijssubsidie met een factor 25;

Overwegende dat het, om economisch leefbaar te zijn, nodig is dat het autonoom gemeentebedrijf
Bocholt vanwege de gemeente Bocholt prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van
toegang tot de sportinfrastructuur te Bocholt;

Gelet op het feit dat het autonoom gemeentebedrijf Bocholt haar inkomsten en uitgaven geraamd
heeft voor het kalenderjaar 2016 en het autonoom gemeentebedrijf Bocholt op basis van deze
ramingen vastgesteld heeft dat voor het kalenderjaar 2016 de inkomsten voor de inkomgelden tot de
sportinfrastructuur minstens € 735.000,00 exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te
zijn. Het autonoom gemeentebedrijf Bocholt moet daarom de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 %
btw) voor recht op toegang tot de sportinfrastructuur vermenigvuldigen met een factor 44;

Overwegende dat rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur het
verenigingsleven aan democratische prijzen moet gebruik kunnen blijven maken van de sport-
infrastructuur en dat er in dit kader op korte termijn geen prijsverhogingen kunnen doorgevoerd
worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. Zo kan de sportinfrastructuur
toegankelijk blijven voor iedereen;

Overwegende dat in het kader van een economisch rendabele bedrijfsvoering van het AGB, het
aangewezen is dat het gemeentebestuur een systeem van prijssubsidies op de toegangsgelden
invoert;

J. I



Overwegende dat inkomsten van cultuur niet meer in rekening worden gebracht voor de bepaling van
de factor, omdat de programmatie van cultuur jaaroverschrijdend is en daardoor de factor kan
verschillen naargelang de voorstelling. Vermits de factor toegepast moet worden per voorstelling en
de ontvangsten over de jaren heen lopen, is dit niet overzichtelijk om dit bij te houden. Daarom wordt
de factor van de prijssubsidie enkel toegepast op de activiteiten van sport, omdat deze gebonden zijn
aan een boekjaar;

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Artikel 1: Het reglement" Prijssubsidies toegangs- en inschrijvingsgelden AGB Bocholt" als volgt vast
te stellen:

REGLEMENT "Prijssubsidies toegangs- en inschrijvingsgelden AGB Bocholt"

Artikel 1: Prijssubsidie
Er wordt een systeem van prijssubsidies ingevoerd om de economisch rendabele bedrijfsvoering van
het autonoom gemeenbedrijf Bocholt te garanderen vanaf heden tot en met 31 december 2016.

Artikel 2: Bedrag prijssubsidie
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Bocholt voor recht op toegang tot de
sportinfrastructuur is de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt,
vermenigvuldigd met een factor 44. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de prijssubsidie € 440,00
inclusief btw bedraagt indien de prijs die de bezoeker betaalt € 10,00 inclusief btw bedraagt. De totale
opbrengst voor het AGB bedraagt dan € 450,00 inclusief btw.

Artikel 3: Aanpassing prijssubsidie
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het autonoom
gemeentebedrijf Bocholt. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente
Bocholt deze steeds documenteren.

Artikel 4: Werkwijze
Het autonoom gemeentebedrijf Bocholt moet op de 5de werkdag van elke kwartaal de gemeente
Bocholt een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang tot de
sportinfrastructuur is verleend tijdens het voorbije kwartaal. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan
te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren door middel
van een debetnota die het autonoom gemeentebedrijf Bocholt uitreikt aan de gemeente Bocholt. De
gemeente Bocholt dient deze debetnota te betalen aan het autonoom gemeentebedrijf Bocholt binnen
de maand na ontvangst.

Artikel 2: Alle vorige reglementen, met welke titel ook betreffende deze inhoud, op te heffen.

Artikel 3: Het reglement volgens de wettelijke termijnen in te laten gaan en bekend te maken volgens
de bepalingen van artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Artikel 4: Een afschrift van het besluit over te maken aan het autonoom gemeentebedrijf Bocholt, de
financiële dienst en de sportdienst.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(get.) Stijn Van Baelen
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