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uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk 
ZITTING van 05.12.2013 
 
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. 

 
- - - - - 

 
26. Sport - retributiereglement huurprijzen sportaccommodatie - 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 huurprijzen 
sportaccommodatie. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 oktober 2013 het 
retributiereglement ‘huurprijzen sportaccommodatie’  overlopen en stelt het volgende aan de 
gemeenteraad voor: 
 
- de prijzen van de ‘huur sportaccommodatie’ die door de VZW Gaverdomein werden 

bepaald te verhogen met 150 % (intussen gecorrigeerd in zitting CBS van 27 november 
2013 naar 50 %) aangezien deze prijzen nog dateren van 2002 en nooit verhoogd 
werden; 

- voortaan een huurprijs aan te rekenen voor het gebruik van het voetbalveld Sneppe 
aangezien de gemeente dit veld onderhoudt en in het verleden geen huurprijs werd 
aangerekend; 

- voortaan een huurprijs per uur  te vragen voor het gebruik van de klimmuur (Vroeger 
werd door de VZW een forfaitprijs (inclusief lesgeverskost) van 3,00 euro per kind  
aangerekend. Hierdoor behoort het huren van de klimmuur bij de ‘huurprijzen 
sportaccommodatie’ en valt dit niet onder het retributiereglement ‘sportaanbod 
sportdienst’); 

- voortaan een huurprijs te vragen voor het gebruik van de kantine Belgiek voor lokale 
verenigingen die er geen reguliere sportwerking hebben; 

-  
Accom- 
modatie 

Aangesloten 
Deerlijkse  
Raad 

Niet- 
aangesl 
Deerlijkse 
Raad 

Reguliere 
Werking 
32 weken 

Spora-
dische 
Werking/ 
éénmalig 

Jeugd 
-14 jaar 
Prijs/uur 
OUD 

Jeugd 
-14 jaar 
Prijs/uur 
NIEUW 

Volwas. 
+14 jaar 
Prijs/uur 
OUD/ 

Volwas. 
+14 jaar 
Prijs/uur 
NIEUW 

NZV x  x  2,40 euro 3,60 euro 3,60 euro 5,40 euro 



  x x  4,80 euro 7,20 euro 7,10 euro 10,65 euro 
 x   x 4,00 euro 6,00 euro 6,00 euro 9,00 euro 
  x  x 7,90 euro 11,85 euro 11,90 euro 17,85 euro 
NZH x  x  1,50 euro 2,25 euro 2,20 euro 3,30 euro 
  x x  3,00 euro 4,50 euro 4,40 euro 6.60 euro 
 x   x 2,50 euro 3.75 euro 3,70 euro 5.55 euro 
  x  x 5,00 euro 7,50 euro 7,40 euro 11,10 euro 
OZV x  x  1,50 euro 2.25 euro 2,20 euro 3.30 euro 
  x x  3,00 euro 4,50 euro 4,50 euro 6.75 euro 
 x   x 2,50 euro 3.75 euro 3,70 euro 5.55 euro 
  x  x 5,00 euro 7.50 euro 7,40 euro 11.10 euro 
OZH x  x  0,90 euro 1.35 euro 1,30 euro 1.95 euro 
  x x  1,80 euro 2.70 euro 2,70 euro 4.05 euro 
 x   x 1,50 euro 2.25 euro 2,20 euro 3.30 euro 
  x  x 3,00 euro 4.50 euro 4,50 euro 6.75 euro 
OTZ x  x  0,60 euro 0,90 euro 0,90 euro 1,35 euro 
  x x  1,20 euro 1,80 euro 1,80 euro 2,70 euro 
 x   x 1,00 euro 1,50 euro 1,50 euro 2,25 euro 
  x  x 2,00 euro 3,00 euro 3,00 euro 4,50 euro 
NTZ x  x  1,50 euro 2,25 euro 2,20 euro 3,30 euro 
  x x  3,00 euro 4,50 euro 4,50 euro 6,75 euro 
 x   x 2,50 euro 3,75 euro 3,70 euro 5,55 euro 
  x  x 5,00 euro 7,50 euro 7,40 euro 11,10 euro 
BGIEK x  x  6,00 euro 9,00 euro 8,90 euro 13,35 euro 
  x x  12,00 euro 18,00 euro 17,90 euro 26,85 euro 
 x   x 9,90 euro 14,85 euro 14,90 euro 22,35 euro 
  x  x 19,80  euro 29,70 euro 29,70 euro 44,55 euro 
kantine x   x 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 14,00 euro 
GG/OLIE x  x  1,20 euro 1,80 euro 1,80 euro 2,70 euro 
SNEPPE x   x 0,00 euro 1,80 euro 0,00 euro 2,70 euro 
  x  x 0,00 euro 3,60 euro 0,00 euro 5,40 euro 
ATLET x  x  0,60 euro 0,90 euro 0,90 euro 1,35 euro 
KLIM x   x 0,00 euro 15,00 euro 0,00 euro 20,00 euro 
  x  x 0,00 euro 20,00 euro 0,00 euro 25,00 euro 
 

Verduidelijking afkortingen: 
 
NZV = sportbeuk volledig, 2 zaaldelen 
NZH = sportbeuk half 1 zaaldeel 
OZV = gaverhal volledig 2 zaaldelen 
OZH = gaverhal half 1 zaaldeel 
OTZ = turnzaal De Beuk bovenzaal 
NTZ = turnzaal De Beuk benedenzaal 
BGIEK = voetbalveld Belgiek 
GG/OLIE = voetbalveld Guido Gezelle/Olieberg 
SNEPPE = voetbalveld Sneppe 
ATLET = Finse piste/brique-pilépiste 
KLIM = klimmuur  

 
- voortaan de huurprijzen voor gebruikers van buiten Deerlijk aan 200 % te berekenen; 
- het retributiereglement ‘huurprijzen sportaccommodatie’ te laten starten op 1 januari 2014 

en eindigen op 31 december 2019. 
 
Het retributiereglement ‘huurprijzen sportaccommodatie’  werd voorgelegd aan de Raad van 
Beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Deze Raad van Beheer heeft het retributie- 
reglement huurprijzen sportaccommodatie  positief geadviseerd in zijn vergadering van 22 
oktober 2013. 
 
De gemeenteraadscommissie financiën heeft het retributiereglement ‘huurprijzen 
sportaccommodatie’ besproken in haar zitting van 25 november 2013 en voorgesteld om de 



prijzen voor de huur sportaccommodatie te verhogen met 50 % in plaats van de voorgestelde 
150 %, aangezien men een verhoging met de helft wenst te bekomen.  
 
In zitting van 27 november 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist 
akkoord te gaan met de in vorige alinea bepaalde prijsverhoging van de ‘huurprijzen 
sportaccommodatie’ met 50 %. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het vaststellen 
van de machtiging tot het heffen van gemeentelijke retributies alsook om de voorwaarden 
ervan te bepalen, tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.  
 
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 15 ja-stemmen (CD&V en N-VA) en 4 neen-
stemmen (Open VLD en sp.a) het onderstaande retributiereglement goed te keuren: 
 
Art. 1. - Het onderstaand retributiereglement ‘huurprijzen sportaccommodatie’ gaat in vanaf 
1 januari 2014 en loopt ten einde op 31 december 2019. 
 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT HUURPRIJZEN SPORTACCOMMODATIE 
 

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. - Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikers aangesloten bij een 
erkende Deerlijkse raad en gebruikers die niet aangesloten zijn bij een erkende Deerlijkse 
raad (privé-organisatie). 

 
Art. 4. - Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikers met een reguliere werking 
van minstens 32 weken en gebruikers met een sporadische of eenmalige werking. 
Een reguliere werking is een werking van minstens 32 weken (seizoen september-mei). 
Een sporadische of eenmalige werking beantwoordt niet aan de voorwaarden van een 
seizoen. 
 
Art. 5. -  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een jeugd- en een volwassenentarief. 
Een jeugdwerking is een werking waarbij de deelnemers jonger zijn dan 14 jaar bij de 
start van het seizoen. 
Een volwassenenwerking is een werking waarbij de deelnemers ouder zijn dan 14 jaar bij 
de start van het seizoen. 
Bij een gemengde werking telt het principe van de helft +1 om in aanmerking te komen 
voor een ander tarief. Bij gelijkheid aan deelnemers wordt het hoogste tarief toegepast. 
 
2. TARIEVEN 
 
Accommo-
datie 

Aangesloten 
Deerlijkse  

Niet- 
aangesloten 

Reguliere 
Werking 

Sporadische 
Werking/ 

Jeugd 
-14 jaar 

Volwas. 
+14 jaar 



Raad Deerlijkse 
Raad 

32 weken eenmalig Prijs/uur Prijs/uur 

NZV x  x  3,60 euro 5,40 euro 
  x x  7,20 euro 10,65 euro 
 x   x 6,00 euro 9,00 euro 
  x  x 11,85 euro 17,85 euro 
NZH x  x  2,25 euro 3,30 euro 
  x x  4,50 euro 6,60 euro 
 x   x 3,75 euro 5,55 euro 
  x  x 7,50 euro 11,10 euro 
OZV x  x  2,25 euro 3,30 euro 
  x x  4,50 euro 6,75 euro 
 x   x 3,75 euro 5,55 euro 
  x  x 7,50 euro 11,10 euro 
OZH x  x  1,35 euro 1,95 euro 
  x x  2,70 euro 4,05 euro 
 x   x 2,25 euro 3,30 euro 
  x  x 4,50 euro 6,75 euro 
OTZ x  x  0,90 euro 1,35 euro 
  x x  1,80 euro 2,70 euro 
 x   x 1,50 euro 2,25 euro 
  x  x 3,00 euro 4,50 euro 
NTZ x  x  2,25 euro 3,30 euro 
  x x  4,50 euro 6,75 euro 
 x   x 3,75 euro 5,55 euro 
  x  x 7,50 euro 11,10 euro 
BGIEK x  x  9,00 euro 13,35 euro 
  x x  18,00 euro 26,85 euro 
 x   x 14,85 euro 22,35 euro 
  x  x 29,70 euro 44,55 euro 
kantine x   x nvt 14,00 euro 
GG/OLIE x  x  1,80 euro 2,70 euro 
SNEPPE x   x 1,80 euro 2,70 euro 
  x  x 3,60 euro 5,40 euro 
ATLET x  x  0,90 euro 1,35 euro 
KLIM x   x 15,00 euro 20,00 euro 
  x  x 20,00 euro 25,00 euro 
 
Verduidelijking afkortingen: 
 
NZV = sportbeuk volledig, 2 zaaldelen 
NZH = sportbeuk half 1 zaaldeel 
OZV = gaverhal volledig 2 zaaldelen 
OZH = gaverhal half 1 zaaldeel 
OTZ = turnzaal De Beuk bovenzaal 
NTZ = turnzaal De Beuk benedenzaal 
BGIEK = voetbalveld Belgiek 
GG/OLIE = voetbalveld Guido Gezelle/Olieberg 
SNEPPE = voetbalveld Sneppe 
ATLET = Finse piste/brique-pilépiste 
KLIM = klimmuur  
 
3. AANVULLEND 



 
Art. 6. -  Gemeentelijke activiteiten 
Voor activiteiten in organisatie van gemeentelijke diensten en gemeentelijke raden, is het 
gebruik van de accommodatie gratis.  
 
Art. 7. -  Deerlijkse scholen 
Voor schoolsportactiviteiten van gemeentelijke Deerlijkse scholen is het gebruik van de 
accommodatie gratis. 
 
Art. 8. - Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag, mits gefundeerde 
motivatie van de aanvragende organisatie, de accommodatie gratis ter beschikking 
stellen. 

 
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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