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Beschrijving
Aanleiding en context
Rekening houdende met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur, moet het 
verenigingsleven aan democratische prijzen gebruik kunnen blijven maken van deze infrastructuur. Zo 
kan de sportinfrastructuur toegankelijk blijven voor iedereen.

Langs de andere kant is het zo dat, om economisch leefbaar te zijn, het 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.

Vandaar dat, voor aanvang van het werkingsjaar, het autonoom gemeentebedrijf Bocholt haar 
inkomsten en uitgaven geraamd heeft voor het kalenderjaar 2021. Op basis daarvan werd bepaald dat 
voor het jaar 2021 een factor zou dienen toegepast te worden van 25,93.

Zoals vermeld in artikel 3 van het prijssubsidiereglement, kan er desgevallend een herziening van de 
factor gebeuren in het kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het 
autonoom gemeentebedrijf.

Argumentatie
Vertrekkende van de beschikbare informatie betreffende inkomsten en uitgaven, werd een raming van 
de prijssubsidiefactor voor 2021 uitgevoerd. Het blijkt dat, op basis daarvan, een factor van 25,93 
bekomen wordt.
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Juridische grond
Bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 werden de oprichting en de statuten van het autonoom 
gemeentebedrijf Bocholt, afgekort AGB Bocholt, goedgekeurd. Op 9 oktober 2008 kwam de 
goedkeuring van deze gemeenteraadsbeslissing door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.

Bij besluit van de raad van bestuur en van de gemeenteraad van 19 december 2019 werd overgegaan 
tot goedkeuring van de recentste wijziging van de statuten van AGB Bocholt en van de recentste 
wijzigingen aan de algemene en bijzondere beheersovereenkomsten.

Overeenkomstig artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast.

AGB Bocholt ageert binnen de krijtlijnen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer 
bepaald artikels 231 tem 244 die handelen over het autonoom gemeentebedrijf.

Administratieve afhandeling
Afschrift van deze beslissing gaat naar:

 De financieel directeur 
 De sportdienst
 De gemeente

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement “Prijssubsidies toegangs- en inschrijvingsgelden AGB Bocholt” wordt vanaf 1 januari 
2021 als volgt vastgesteld:

REGLEMENT “Prijssubsidies toegangs- en inschrijvingsgelden AGB Bocholt”

Art. 1: Prijssubsidie

Er wordt een systeem van prijssubsidies ingevoerd om de economisch rendabele bedrijfsvoering van 
het autonoom gemeenbedrijf Bocholt te garanderen voor het jaar 2021. 

Art. 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, vanaf 
1 januari 2021 vermenigvuldigd met een factor 25,93 (ten opzichte van 24,20 voorheen). Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat de prijssubsidie € 259,30 inclusief btw bedraagt indien de prijs die de 
bezoeker betaalt € 10,00 inclusief btw bedraagt. De totale opbrengst voor het AGB bedraagt dan € 
269,30 inclusief btw. 

Art. 3: Aanpassing prijssubsidie

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

Art. 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
Het reglement betreffende de goedkeuring van de prijssubsidie met een factor 24,20 van 28 
november 2019 wordt per 1 januari 2021 opgeheven.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Waarnemend secretaris 
Rik Bloemen

Voorzitter
Jos Plessers


