
Gemeenteraad van 9 november 2017 

 

 

 

Aanwezig:  De heer M. Vande Gaer, voorzitter;  

 

De heer R. L. Beeken, burgemeester; de heer F. Broos, eerste schepen; 

mevrouw A. Van de Gaer, tweede schepen; mevrouw G. Willems, derde 

schepen; mevrouw Y. Duerinckx, vierde schepen; de heer V. Deschryver, 

vijfde schepen; de heer F. Lemmens, zesde schepen;  

 

Mevrouw H. De Coninck, mevrouw M. De Vry, mevrouw M. Van den 

Bosch, mevrouw I. Willems, de heer G. Clinckx, de heer K. Cornelissen, 

de heer L. De Kerf, de heer P. Delimon, de heer R. Meeus, de heer P. 

Schuermans, de heer K. Smekens, de heer G. Van denstorme, de heer P. 

Willems, raadsleden;  

 

   De heer K. Yskout, gemeentesecretaris. 

 

 

De gemeenteraad, 

 

 

- De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen van harte welkom. 

- Hij informeert naar algemene opmerkingen, die er niet blijken te zijn. 
 

1. Retributiereglement omtrent het gebruik van de gemeentelijke voetbalterreinen 

en -infrastructuur te Sint-Joris-Winge (unanimiteit) 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonder artikels 42 § 3 en 

artikel 43 § 2, 15°;  

 

Gelet op de omzendbrief BA 2011/01 gemeentefiscaliteit-coördinatie van de onderrichtingen 

d.d. 10 juni 2011; 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 9 november 2005 en 18 december 2014 alwaar de 

vorige tarieven vastgelegd werden; 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 betreffende het 

gebruikersreglement gemeentelijke voetbalterreinen en –infrastructuur in Sint-Joris-Winge; 

 

Overwegende dat het aangewezen is voor een goede werking van de gemeentelijke 

voetbalterreinen en -infrastructuur, te beschikken over een actueel, degelijk en transparant 

gebruiks- en tarievenreglement, dat realistisch is qua prijzenstructuur; 

 

Overwegende dat ook een regeling voor de kleedkamer in het GC De Maere dient voorzien te 

worden; 

 

Gelet op het positief advies van de algemene vergadering der sportraad van  24 oktober 2017; 



 

Op voorstel van het college d.d. 31 oktober 2017;  

 

Na beraadslaging, 

 

Besluit : (unanimiteit) 

 

Artikel 1. 

 

Voor de toepassing van dit reglement zijn er drie categorieën:  

- Categorie 1 : Clubs en verenigingen aangesloten bij de sportraad van Tielt-Winge, en 

subsidiegerechtigd 

- Categorie 2: Clubs en verenigingen waarvan minstens 2 bestuursleden of 3 spelers 

wonende zijn in Tielt-Winge, of  particulieren gedomicilieerd in Tielt-Winge 

- Categorie 3: Clubs, verenigingen en scholen van buiten de gemeente, of  particulieren 

niet gedomicilieerd in de gemeente 

 

Artikel 2 .  

 

De retributie voor het gebruik van de sportvelden en -infrastructuur bedraagt : 

- Categorie 1 : 6 euro/uur 

- Categorie 2:  9 euro/uur, met waarborg van 150 euro 

- Categorie 3:  12 euro/uur , met waarborg van 150  euro 

 

Artikel 3.  

 

§1.Personen die gebruik willen maken van de sportinfrastructuur in naam van de club of 

vereniging aangesloten bij de sportraad, dienen hiervoor een attest van de club of vereniging 

voor te leggen om onder categorie 1 te vallen ; anders zullen zij onder categorie 2 of 3 vallen. 

(Betreft niet : langdurige verhuringen, deze zijn reeds bij het afsluiten van de verhuring in hun 

categorie ingedeeld). 

 

§2.Personen, verenigingen of clubs die wensen gebruik te maken van categorie 2 moeten 

kunnen aantonen dat zij onder deze categorie vallen. (Ledenlijst voorleggen of aantonen 

inwoner van de gemeente Tielt-Winge te zijn). 

 

Artikel 4.  

 

De retributie per kleedkamer voor het gebruik van kleedkamers in GC De Maere wordt 

vastgelegd als volgt :  

 

- Voor categorie 1 : 4 euro/uur 

- Voor categorie 2:  6 euro/uur, met waarborg van 150 euro. 

- Voor categorie 3:  6 euro/uur, met waarborg van 150 euro. 

 

Artikel 5.  

 

§1. Indien gebruik gemaakt wordt van de kantine voor drankverkoop bij wedstrijden, dient een 

extra som van 15 euro per keer betaald te worden. 

 



§.2. De retributie voor het gebruik der kantine zonder dat de sportvelden en de infrastructuur 

aangewend worden, is als volgt:  

  Zonder opbrengst Met opbrengst 

Categorie 1 Dag (9u – 18u) 15 euro 30 euro 

Avond (vanaf 18u) 20 euro 40 euro 

Hele dag 25 euro 50 euro 

 

  Zonder opbrengst Met opbrengst 

Categorie 2 

( met waarborg) 

Dag (9u – 18u) 25 euro 50 euro 

Avond (vanaf 18u) 30 euro 60 euro 

Hele dag 40 euro 80 euro 

 

  Zonder opbrengst Met opbrengst 

Categorie 3 

(met waarborg) 

Dag (9u – 18u) 35 euro 70 euro 

Avond (vanaf 18u) 40 euro 80 euro 

Hele dag 55 euro 110 euro 

 

Artikel 6. 

 

§ 1. De waarborg bedraagt 150 euro; deze dient betaald te worden bij de gemeentelijke 

sportdienst vóór het aanvangen van de huur. 

 

§ 2. Bij eventuele opzegging door de gebruiker blijven de overeengekomen huurgelden 

integraal verschuldigd. 

 

§ 3. Per schooljaar wordt er met de schooldirecties uit Tielt-Winge een schriftelijke regeling 

getroffen worden nopens het gratis gebruik van de gemeentelijke voetbalterreinen en 

infrastructuur.  Dit gebruik wordt beperkt tot de schooluren, en geschiedt in verhouding tot het 

aantal klassen en uren lichamelijke opvoeding; deze uren dienen in het begin van het schooljaar 

vastgelegd te worden rekening houdend met de vrije uren van de gemeentelijke voetbalterreinen 

en infrastructuur 

 

Artikel 7. 

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet  en 

is verbindend vanaf 1 januari 2018. 

 

Artikel 8. 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, en 

in het bijzonder met de organisatie van het onderzoek de commodo et incommodo en met de 

voorziene bekendmaking. In geval geen bezwaren worden geuit, wordt dit reglement als 

definitief beschouwd. Zo wel, moet dit ontwerpreglement terug voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad, ten einde het te amenderen, te bevestigen of in te trekken. 

 

Artikel 9. 

 

Dit retributiereglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op 

de toepassing het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals blijkt uit artikels 248 e.v. van het 

Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 



 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

De gemeentesecretaris         De voorzitter  

 

 

 

 

       K. Yskout         M. Vande Gaer 

 

 

 
 


