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- - - - - 

 
22. HIZ - premiereglement wielerwedstrijden - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement wielerwedstrijden werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 
28 februari 2008 en eindigt op 31 december 2013. 
 
Het premiereglement werd ingevoerd vanuit de idee dat er vaak wielerwedstrijden worden 
georganiseerd te Deerlijk door diverse wielerclubs en dat deze het sociale en sportieve leven 
bevorderen. Aan de organisatie zijn echter ook kosten verbonden zoals de 
organisatievergunning en het prijzenbedrag. Om dergelijke wielerwedstrijden financieel 
haalbaar te houden werd daarom een financiële ondersteuning voorzien in de vorm van een 
premie. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 augustus 2013 het 
premiereglement wielerwedstrijden overlopen en beslist om aan de gemeenteraad voor te 
stellen het premiereglement ongewijzigd te behouden voor de periode die ingaat vanaf 1 
januari 2014 en eindigt op 31 december 2019. 
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te 
stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met 18 ja-stemmen (CD&V, N-VA en sp.a) en 3 neen-
stemmen (Open VLD) het onderstaande premiereglement goed te keuren: 
 
 
Art. 1. - Onderstaand premiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019. 
 

PREMIEREGLEMENT WIELERWEDSTRIJDEN 
 

Art.1. – Een vereniging die een wielerwedstrijd organiseert waarvan de start en 
aankomst zich op het Deerlijkse grondgebied bevindt wordt betoelaagd op 
voorwaarde dat de vereniging voor haar werking met betrekking tot het organiseren 
van (een) wielerwedstrijd(en) geen premie krijgt via een ander kanaal binnen de 
gemeentelijke sfeer dat zelf, geheel of gedeeltelijk, gefinancierd wordt door de 
gemeente.  



 
Art.2. – De premie bedraagt 50% van de prijs van de organisatievergunning die de 
vereniging dient te betalen aan de Wielerbond Vlaanderen of de Belgische 
Wielerbond of de Internationale Wielerunie (UCI).  
 
Art.3. – Per wielerwedstrijd dient de gemeentelijke premie aangevraagd te worden 
door middel van een aanvraagformulier, gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, dat vergezeld is van de factuur met betalingsbewijs van de 
organisatievergunning van de desbetreffende wielerwedstrijd.  
 

Art. 2. - Huidig premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
 
 
 
De secretaris       De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

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