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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van 12 december 2022

Aanwezig Jimmy Graulus, Voorzitter
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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

Retributiereglement gebruik publiek deel sportcomplex Herkules, Ursulinenstraat 1 te Herk-de-
Stad

Feiten en context
Gelet op de overdracht door de stad aan het AGB van de publieke delen van de sporthal dd. 26 september 2013;
Overwegende dat de scholengemeenschap mee instaat voor het beleid van het sportcentrum;
Gelet dat het gebruik van de grote sporthal van het sportcomplex Herkules tijdens de schooluren voorbehouden is 
aan de school;
Gelet dat dit gebruik door de school buiten het toepassingsgebied van het voorliggende retributiereglement valt;
Gelet op de beheersovereenkomst 2020-2026 tussen de stad Herk-de-Stad en het autonoom gemeentebedrijf met 
rechtspersoonlijkheid (AGB) Herk-de-Stad;
Overwegende dat de sportdienst tijdens de verhuur van de accommodatie belast is met het toezicht en de controle;
Gelet dat de stad, gezien haar sociaal-maatschappelijke functie, wenst dat de gebruikers van de sporthal dit kunnen 
doen aan een beperkt tarief en hierdoor, middels prijssubsidie, tussenkomt in de kostprijs;
Gelet dat de huidige tarieven voor gebruik van de sporthal nog voortkomen uit het retributiereglement gebruik 
sportaccommodatie zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 september 2012;

Inhoudelijke motivering
Gelet dat nog geen aanpassing aan de gestegen levensduurte heeft plaatsgevonden tijdens de afgelopen 10 jaar;
Gelet op het oorspronkelijke voornemen om de tariefverhoging per 1 januari 2021 ingang te laten vinden;
Gelet dat deze beslissing twee jaar werd uitgesteld als tegemoetkoming aan de gebruikers (hoofdzakelijk 
verenigingen) in de coronaperiode;
Gelet dat de levensduurte gedurende de periode 2012-2022 met ongeveer 25% gestegen is;
Gelet dat in voorliggende retributiereglement dan ook voorgesteld wordt om de tarieven met 25% te verhogen 
(afgerond op 5 cent);

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het gebruikersreglement publiek deel nieuw sportcomplex, Ursulinenstraat 1 te Herk-de-Stad, zoals 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2012;
Gelet op het retributiereglement gebruik sportaccommodatie zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 
september 2012;

Financiële impact
Overwegende dat het gaat om een huurprijs per uur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt;
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Stemming:
Met 16 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Toon Durwael, Gert Vandersmissen, Bart Gruyters, Noel 
Vandenrijt, Guido Ector, Marijke Berden, Evi Appeltans, Lore Michiels, Wim Hayen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, 
Merja Stiers, Erwin Vanwetswinkel, Jimmy Graulus), 6 onthoudingen (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Danny 
Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Michel Laenen)

Beslissing:

Artikel 1.
Navolgend retributiereglement gebruik publiek deel sportcomplex Herkules, Ursulinenstraat 1 te Herk-de-Stad, goed 
te keuren.
Artikel 1.
Met ingang vanaf 1 januari 2023 wordt een retributie geheven voor het gebruik van het publiek deel van 
sportcomplex Herkules, Ursulinenstraat 1 te Herk-de-Stad, met uitzondering van het gebruik door de school van de 
grote sporthal tijdens de schooluren.
Artikel 2.
Dit retributiereglement bepaalt de gebruikerscategorieën en hoeveel de retributie bedraagt.
Artikel 3.
In dit retributiereglement worden de volgende gebruikerscategorieën gehanteerd:
- Jeugdwerking: Onder jeugdwerking worden die verenigingen verstaan die een duidelijk gestructureerd jeugdbeleid 
voeren. Het verlaagd tarief wordt toegestaan voor de uren dat er effectief aan jeugdwerking wordt gedaan.
- Gebruikers Herk-de-Stad: Als gebruikers uit Herk-de-Stad worden de gebruikers verstaan die 
woonachtig/gevestigd zijn in Herk-de-Stad. Voor verenigingen geldt dat ze gevestigd zijn in Herk-de-Stad als de 
leden voor de helft +1 woonachtig zijn te Herk-de-Stad.
- Gebruikers buiten gemeente: Als gebruikers buiten de gemeente worden de gebruikers verstaan die 
woonachtig/gevestigd zijn buiten Herk-de-Stad.
Artikel 4.
Voor het gebruik van het publiek deel van sportcomplex Herkules, met uitzondering van het gebruik door de school 
van de grote sporthal tijdens de schooluren, gelden de volgende tarieven:
Tarieven gebruiker (inclusief BTW):
Accommodatie Jeugdwerking Herk-de-Stad Buiten gemeente
1/3de grote sporthal 1,55 EUR/u 6.25 EUR/u 12.50 EUR/u
2/3de grote sporthal 3.10 EUR/u 12.50 EUR/u 25.00 EUR/u
3/3de grote sporthal 4.65 EUR/u 18.75 EUR/u 37.50 EUR/u
Vergaderlokaal  3.10 EUR/vergadering    6.25 

EUR/vergadering
Berging sporthal  31.25 EUR/jaar  
1 Doucheruimte  3.10 EUR/half uur (*) 
(*) zonder gebruik van accommodatie
Voor het gebruik van de kleine sportzalen in het publiek deel van het sportcomplex Herkules wordt het tarief 
gelijkgesteld aan het tarief voor het gebruik van 1/3de grote sporthal.
Artikel 5.
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de accommodatie.
Artikel 6.
Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het 
oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting over de invordering 
van de retributie kunnen partijen zich tot de burgerlijke rechtbank wenden.
Artikel 2.
Dit retributiereglement vervangt het retributiereglement van 10 september 2012 inzake gebruik sportaccommodatie.
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.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
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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
In opdracht:

Bart Bastijns
Plaatsvervangend Algemeen 
Directeur

Jimmy Graulus
Voorzitter
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