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november 2018: eerste bespreking en stellingenoefening op de sportraad en raden
van beheer GC Felix Sohie en Jeugdwerkinfrastructuur.
7 februari 2019: verzenden oproepingsbrief naar de raden voor het samenstellen
van de werkgroep.
28 maart 2019: opmaak marktonderzoek naar tarieven in de buurgemeenten.
19 juni 2019: werkgroep infrastructuur met vertegenwoordiging uit de raden.
12 augustus 2019: bezoek aan college met waarde-oefening.
26 augustus 2019: bezoek aan college met eerste voorstel tarieven.
26 augustus 2019: werkgroep infrastructuur met vertegenwoordiging uit de raden.
2 september 2019: bezoek aan college met terugkoppeling werkgroep.
4 oktober 2019: intern overleg dienst vrije tijd met personeelsdienst en financiële
dienst.
14 oktober 2019: intern overleg dienst vrije tijd met financiële dienst.
17 oktober 2019: dienst-overleg dienst vrije tijd waarop voorstel reglement werd
voorgelegd en besproken.
21 oktober 2019: voorstelling reglement met tarieven op college.
19 november 2019: toelichting van het reglement aan de adviesraden in SJC
Koldam.
9 december 2019: bezoek aan het college met adviezen van de raden, verwerking
van de adviezen in het reglement.
16 december 2019: ontvangst en verwerking bijkomend advies cultuurraad.
23 december 2019: goedkeuring definitief voorstel op het college van burgemeester
en schepenen, akkoord voor agendering op gemeenteraad januari.

Feiten en context
In bijlage is het definitieve voorstel voor het nieuwe infrastructuurreglement terug te
vinden. De geformuleerde adviezen van de Cultuur-Jeugd-, Sport- en Seniorenraad, zoals
besproken op het college van 9 december 2019, werden verwerkt in het definitieve
voorstel. Ook het bijkomend advies van de Cultuurraad werd hier aan toegevoegd.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 7740-9709-4536-0886.

Juridische gronden
•

Huidig reglement voor de huur van gemeentelijke infrastructuur; goedgekeurd op
de gemeenteraadszitting van 16 december 2015.

Advies
Afgevaardigden van de adviesraden werden betrokken bij de opmaak van het reglement.
Er werden ook adviezen van jeugdraad, cultuurraad en sportraad ontvangen. De daarin
voorgestelde maatregelen werden in de mate van het mogelijke verwerkt in het reglement.

Argumentatie
De dienst Vrije Tijd verleent een positief advies voor de goedkeuring van het nieuwe
reglement voor het gebruik van infrastructuur en aanverwante dienstverlening.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien in meerjarenplan 2020-2025.
BESLUIT:
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen,
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy,
Roby Guns, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange,
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en Steven Coppens
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Jo
Portois
Artikel 1
Het reglement voor het gebruik van infrastructuur en aanverwante dienstverlening, zoals
gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
Artikel 2
Het reglement, zoals goedgekeurd op 16 december 2015, wordt opgeheven.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, de financiële
dienst, de dienst communicatie, de voorzitters van de sport-, cultuur-, senioren- en
jeugdraad.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 7740-9709-4536-0886.

Uittreksel voor
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, de financiële
dienst, de dienst communicatie, de voorzitters van de sport-, cultuur-, senioren- en
jeugdraad.
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