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DE GEMEENTERAAD

AGB Herk-de-Stad : goedkeuring prijssubsidie 2021 recht op toegang sporthal en 
inschrijvingsgeld kampen - afwijking voor maanden november en december

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen ;
 
Gelet op de beslissing van 5 juli 2010 tot de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2010 houdende de goedkeuring van de statuten en van de 
oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie van het genoemde ministerieel besluit 
in het Belgisch staatsblad van 16 november 2010;
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2011 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op 13 april 2011;
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende de goedkeuring van de wijziging van de 
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de 
gemeente, overeenkomstig artikel 285, § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op de overdracht door de stad aan het AGB van de publieke delen van de sporthal dd. 26 september 2013;
Gelet op het prijssubsidiereglement sporthal Herk-de-Stad tussen gemeente Herk-de-Stad en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad voor het jaar 2021, goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020;
Gelet op de bespreking en goedkeuring van voorliggende aanpak op de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf van 6 september 2021;

Financiële impact
Gelet dat het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad instaat voor de exploitatie van de stedelijke sporthal, 
gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Ursulinenstraat 1;
Gelet dat de stad, gezien haar sociaal-maatschappelijke functie, wenst dat de gebruikers van de sporthal dit kunnen 
doen aan een beperkte vergoeding en hierdoor, middels prijssubsidie, tussenkomt in de kostprijs;
Gelet op de impact van de covid-epidemie op de exploitatie van de sporthal;
Gelet op het aangepaste ontwerp van budget 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad;
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Gelet dat in dit budget voorgesteld wordt om de personeelskost van de personeelsleden van de gemeente, die 
werken in het kader van de exploitatie van de sporthal, vanaf 2021 niet langer door te rekenen aan het autonoom 
gemeentebedrijf;
Gelet dat het stopzetten van de doorrekening van de personeelskost enerzijds een tegemoetkoming vormt aan het 
autonoom gemeentebedrijf om de covid-impact op de financiën van het autonoom gemeentebedrijf te temperen en 
anderzijds ook een administratieve vereenvoudiging inhoudt voor zowel gemeente als autonoom gemeentebedrijf;
Gelet op het aangepaste ontwerp van budget 2021 (en de sterk verbeterde financiële situatie tgv de niet langer 
doorrekening van de personeelskost) wordt hiermee samenhangend voorgesteld om voor de maanden november 
en december 2021 geen prijssubsidie toe te kennen voor recht op toegang tot de sporthal Herk-de-Stad en de 
inschrijvingsgelden voor de sportkampen;
Gelet dat de bepaling van de hoogte van de prijssubsidie niet retroactief mag gebeuren;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Vanaf het jaar 2021 wordt de personeelskost van de door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf ter 
beschikking gestelde personeelsleden niet langer doorgerekend aan het autonoom gemeentebedrijf.
Artikel 2.
In afwijking van het prijssubsidiereglement sporthal Herk-de-Stad tussen gemeente Herk-de-Stad en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2020, worden voor de 
berekening van de prijssubsidie voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 de huidige 
toegangsprijzen voor recht op toegang tot de sporthal Herk-de-Stad en de inschrijvingsgelden voor de sportkampen 
vermenigvuldigd met een factor 0.
Artikel 3.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2022 zal worden onderhandeld tussen de gemeente Herk-
de-Stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vóór 31 december 2021.
Artikel 4.
Onderhavig raadsbesluit overeenkomstig met  artikel 285, § 1 van het gemeentedecreet van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen bekend te maken op de gemeentelijke website en een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 
uitvoering in tweevoud over te maken aan dienst financiën.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Toon Durwael
W.g. Plaatsvervangend Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 11 oktober 2021
In opdracht:

Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Toon Durwael
Plaatsvervangend Voorzitter

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

#$ondertekening2$#



3
 


		2021-10-14T08:59:38+0200
	HERK-DE-STAD
	Nathalie Creten (Signature)
	Algemeen directeur


		2021-10-14T15:54:18+0200
	HERK-DE-STAD
	Toon Durwael (Signature)
	Wnd. voorzitter GR




