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Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester 
               voorzitter gemeenteraad; 

Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl 
DE DONDER, Kaat OLIVIER, schepenen; 
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Marc BYTTEBIER, Frans 
KEMSEKE, Louis HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Bert 
SCHELFHOUT (afwezig bij punt 26), Tundie D’HONT(afwezig bij punt 
26), Filip TERRYN (afwezig vanaf punt 27 t&m punt 30), Jurgen BEKE, 
Lien DE KETELE, Angelique LEFEBVRE, Sophie MESPREUVE, Matthias 
VANNESTE en Frieda DEJAGER, raadsleden; 
Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris. 

 
- - - - - 

 
28. Sport - retributiereglement grootschalige evenementen sporthal - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De vrijwillige ontbinding van de VZW Gaverdomein had tot gevolg dat de volledige werking 
van VZW Gaverdomein werd overgedragen aan de gemeente Deerlijk. 
 
De lopende reglementen van de VZW Gaverdomein werden door de gemeenteraad in zitting 
van 20 december 2012 in hun toenmalige vorm overgenomen om de continuïteit van de 
werking te garanderen. 
 
Deze reglementen werden nu volledig herwerkt; zo ook het retributiereglement ‘grootschalige 
evenementen’. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 2 oktober  2013 het 
retributiereglement ‘grootschalige evenementen sporthal’ overlopen en stelt het volgende 
aan de gemeenteraad voor: 
 
- de huurprijs die bekomen wordt na berekening van het puntenaantal van het oude VZW- 

reglement op te trekken van 22,00 euro naar 24,00 euro voor de eerste dag huur en van 
12,50 euro naar 14,00 euro voor de tweede dag huur; 

-  
Omschrijving  punten 
organisator -Aangesloten bij een 

Deerlijkse raad 
-Niet aangesloten bij een 
Deerlijkse raad 

2 punten 
 
5 punten 

activiteit -enkel voor de eigen 
leden 
-publieke activiteit 

2 punten 
 
4 punten 

Doel -niet-commercieel 
-commercieel 

0 punten 
2 punten 

Ingangsgeld - 0,00 euro 
- tem 2,50 euro 
- tem 5,00 euro 
- tem 7,50 euro 
- tem 10,00 euro 

0 punten 
2 punten 
4 punten 
7 punten 
10 punten 



- meer dan 10,00 euro 12 punten 
drankverkoop - ja (in de zaal met eigen 

brouwer) 
- ja maar via cafetaria 
- geen drankverkoop 
 

6 punten 
 
0 punten 
0 punten 

Belastende fuif - veel meer werk en 
opkuis 

7 punten 

Totaal aantal punten   
 
- voortaan de huurprijzen voor gebruikers van buiten Deerlijk aan 200 % te berekenen; 
- extra kosten in verband met sluiten cafetaria en gebruik grote containers bij eetfestijnen 

die in het oude VZW-reglement meetelden, niet meer in rekening te brengen gezien de 
cafetaria niet meer door een derde uitgebaat wordt; 

- het retributiereglement ‘grootschalige evenementen’ laten starten op 1 januari 2014 en 
eindigen op 31 december 2019. 

 
 
Het retributiereglement ‘grootschalige evenementen’ werd voorgelegd aan de Raad van 
Beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Deze Raad van Beheer heeft het retributie- 
reglement ‘grootschalige evenementen’ positief geadviseerd in zijn vergadering van 22 
oktober 2013 
 
De gemeenteraadscommissie financiën heeft dit retributiereglement ‘grootschalige 
evenementen’  besproken in haar zitting van 25 november 2013.  
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert, dat het vaststellen 
van de machtiging tot het heffen van retributies en het bepalen van de voorwaarden ervan, 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.  
 
Artikel 253, § 1, 3° stelt dat binnen twintig dagen na de besluiten van de gemeenteraad 
betreffende de belastingen en de retributies, een afschrift wordt verzonden naar de 
provinciegouverneur. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
retributiereglement goed te keuren: 
 
Art. 1. - Het onderstaand retributiereglement ‘grootschalige evenementen sporthal’  wordt 
goedgekeurd. 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN SPORTHAL 
 

TARIEVEN  
 

1.1 ALGEMEEN 
 

Art. 1. - Onderstaande huurprijzen gelden voor de gebruikers uit Deerlijk. Voor 
gebruikers van buiten Deerlijk wordt de prijs aan 200 % berekend. 

 
Art. 2. - Een gebruiker van Deerlijk is een individu met domicilie in Deerlijk of een 
vereniging, club of organisatie met draagvlak in Deerlijk. De organisatie van de 
activiteit gebeurt vanuit Deerlijk. 

 
Art. 3. - Private en commerciële activiteiten worden geweigerd. 

 



1.2. TARIEF HUUR ZAAL GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN 
 

Omschrijving  punten 
Organisator -Aangesloten bij een 

Deerlijkse raad 
-Niet aangesloten bij een 
Deerlijkse raad 
 

2 punten 
 
5 punten 

Activiteit -enkel voor de eigen 
leden 
-publieke activiteit 

2 punten 
 
4 punten 

Doel -niet-commercieel 
-commercieel 

0 punten 
2 punten 

Ingangsgeld - 0,00 euro 
- tem 2,50 euro 
- tem 5,00 euro 
- tem 7,50 euro 
- tem 10,00 euro 
- meer dan 10,00 euro 

0 punten 
2 punten 
4 punten 
7 punten 
10 punten 
12 punten 

drankverkoop - ja (in de zaal met eigen 
brouwer) 
- ja maar via cafetaria 
- geen drankverkoop 
 

6 punten 
 
0 punten 
0 punten 

Belastende fuif - veel meer werk en 
opkuis 

7 punten 

Totaal aantal punten   
 

De basishuurprijs voor de eerste dag is het aantal punten vermenigvuldigd met 24,00 
euro. 
De basishuurprijs voor de tweede dag is het aantal punten vermenigvuldigd met 
14,00 euro  

 
1.3. AANVULLEND 

 
Art. 4. -  Voor het verbruik van elektriciteit en gas wordt na de activiteit na opname 
van de meters een aparte onkostennota opgestuurd. 

 
Art. 5. -  Gemeentelijke activiteiten 
Voor activiteiten in organisatie van gemeentelijke diensten en gemeentelijke raden, is 
het gebruik van de sporthal voor grootschalige evenementen gratis.  

 
Art. 6. - Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag mits gefundeerde 
motivatie van de aanvragende organisatie de zaal gratis ter beschikking stellen. 

 
2. WAARBORG  

 
Art. 7. - Voor het gebruik van de zaal voor grootschalige evenementen moet de 
gebruiker vóór de ingebruikname een waarborg van 250,00 euro betalen. De 
waarborg wordt vooraf betaald per overschrijving. 

 
Art. 8. - De prestaties voor buitengewone schoonmaak, kosten verbonden aan 
herstellingen door beschadiging en kosten voor verdwenen materiaal worden 
afgehouden van de waarborg. Deze opsomming van kosten is niet limitatief. Als de 



schade het bedrag van de waarborg overschrijdt, verbindt de gebruiker er zich toe 
deze schade onmiddellijk en volledig te vergoeden. 

 
Art. 9. - Gebruikers kunnen opteren om een vaste waarborgsom te deponeren bij de 
gemeente. Deze waarborgsom bedraagt 250,00 euro. Deze vaste gebruikers kunnen 
gebruik maken van de zaal zolang de waarborg in het bezit blijft van de gemeente. 

 
Art. 2. - Huidig retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet en zijn latere wijzigingen. 
 
Art. 3. -  Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provinciegouverneur, Burg 
4, 8000 Brugge. 
 
 
 
 
 
De secretaris       De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Trees Longueville     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
 
De secretaris      De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
 
 
 
 
Trees Longueville     Claude Croes 
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