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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van 12 december 2022

Aanwezig Jimmy Graulus, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Toon Durwael, Gert Vandersmissen, Schepenen

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Guido Ector, Marijke Berden, Karolien Grosemans, Evi Appeltans, Lore 
Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Michel 
Laenen, Merja Stiers, Erwin Vanwetswinkel, Raadsleden

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Sofie De Waele, Schepen

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

AGB Herk-de-Stad : goedkeuring prijssubsidie 2023 recht op toegang sporthal en 
inschrijvingsgeld kampen

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 de beheersovereenkomst 2020-2026 tussen de stad Herk-de-Stad en het autonoom gemeentebedrijf met 
rechtspersoonlijkheid (AGB) Herk-de-Stad;

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 op het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2022-1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-
de-Stad;
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 voorgestelde verhoging van de tarieven voor de toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang 
tot de sporthal Herk-de-Stad en inschrijvingsgelden voor de sportkampen;
Gelet dat de factor van de prijssubsidie toch beperkt stijgt in vergelijking met 2022 en dit ten gevolge van de impact 
van de sterke inflatie;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:
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Artikel 1.
Het navolgende prijssubsidiereglement sporthal Herk-de-Stad tussen gemeente Herk-de-Stad en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad wordt goedgekeurd vanaf 1 januari 2023 :
 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT SPORTHAL GELEGEN TE 3540 HERK-DE-STAD, Ursulinenstraat 1, 
 
Tussen
de gemeente Herk-de-Stad, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, gevestigd in de Pikkeleerstraat 14 – 3540 
Herk-de-Stad, waarvoor handelen Jimmy Graulus, gemeenteraadsvoorzitter en Nathalie Creten, Algemeen 
Directeur, enerzijds;
en
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, gevestigd in de Pikkeleerstraat 14 – 3540 Herk-de-Stad, waarvoor handelt Bert 
Moyaers, voorzitter Raad van Bestuur, anderzijds;
wordt overeengekomen dat de gemeente Herk-de-Stad prijssubsidies zal toekennen aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad voor het verlenen van recht op toegang tot de sporthal Herk-de-Stad, alsook voor de 
organisatie van sportkampen. Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt 
voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023.
VOORWAARDEN:
Het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 
2023. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vastgesteld dat de 
inkomsten uit het verlenen van recht op toegang tot de sporthal Herk-de-Stad en de inschrijvingsgelden voor de 
sportkampen minstens 92.500 euro (exclusief btw) voor het kalenderjaar 2023 moeten bedragen om economisch 
rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vanaf 1 januari 2023, om de 
waarde van de prijssubsidie te bepalen, de toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal 
Herk-de-Stad en inschrijvingsgelden voor de sportkampen te vermenigvuldigen met een factor 1,5.
De gemeente Herk-de-Stad erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, op basis van deze ramingen, 
de toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal Herk-de-Stad en inschrijvingsgelden voor 
de sportkampen moet verhogen om economisch rendabel te zijn.
De gemeente Herk-de-Stad wenst de toegangsgelden en inschrijvingsgelden voor de sportkampen te beperken 
opdat de sporthal Herk-de-Stad toegankelijk zou zijn voor iedereen. De gemeente Herk-de-Stad verbindt er zich toe 
om voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 deze beperkte toegangs- en inschrijvingsgelden te 
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente 
bedraagt de prijs (exclusief BTW) die de gebruiker/bezoeker betaalt voor recht op toegang tot de sporthal Herk-de-
Stad en deelname aan de sportkampen vermenigvuldigd met een factor 1,5.
Deze gesubsidieerde toegangs- en inschrijvingsgelden kunnen steeds geherevalueerd worden tijdens het 
kalenderjaar 2023 in het kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Herk-
de-Stad deze steeds documenteren.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad moet op de 15de werkdag volgend op elk kwartaal de gemeente Herk-
de-Stad een overzicht bezorgen van de bezoekers waaraan recht op toegang tot de sportaccommodatie is verleend. 
Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze 
prijssubsidies zal gebeuren middels een vorderingsdocument dat het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 
uitreikt aan de gemeente Herk-de-Stad. De gemeente Herk-de-Stad dient te betalen aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad binnen de maand na ontvangst van vermeld document.
Artikel 2.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2024 zal worden onderhandeld tussen de gemeente Herk-
de-Stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vóór 31 december 2023.

Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
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Bart Bastijns
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Jimmy Graulus
W.g. Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 12 december 2022
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Directeur
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