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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Financiële dienst - Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede van het AGB 
Assenede. 

Bevoegdheid
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40 en 41.

Wetten en Reglementen
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten
 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf 

Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 29.05.2019 en door de gemeenteraad 
Assenede van 29.05.2019.

 Gebruikersreglement sporthal Assenede goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15.12.2021.
 Prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2022 AGB Assenede.
 Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 27.10.2022 betreffende het goedkeuren van het 

prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2022 van het AGB Assenede m.i.v. 01.10.2022



Verantwoording

 Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het 
vierde kwartaal 2022. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Assenede vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang tot de sporthal 
Assenede minstens € 53.000,00 (exclusief btw) voor het vierde kwartaal 2022 moeten bedragen 
om economisch rendabel te zijn.

 Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vanaf 
1.10.2022 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal 
Assenede te vermenigvuldigen met een factor 12,65.

 De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze 
ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal 
Assenede moet vermenigvuldigen met een factor 12,65 om economisch rendabel te zijn.

 Rekening houdend met de sociale functie van de sporthal Assenede wenst de gemeente 
Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2022 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van bezoekers van de sporthal Assenede. De gemeente Assenede wenst immers de 
toegangsgelden te beperken opdat de sporthal Assenede toegankelijk is voor iedereen. De 
gemeente Assenede verbindt er zich toe om voor de periode 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2022 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van 
prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Assenede bedraagt 
vanaf 01.10.2022 de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt 
vermenigvuldigd met een factor 12,65.

 Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden 
tijdens het kalenderjaar 2022 in het kader van een periodieke evaluatie van de 
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een 
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren 
(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).

Stemmen

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieve Goethals, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, Lieselotte Van Hoecke, 
Dominique Buysse, Alex Meulebroeck, Dieter Vercauter, Lieven Rummens, 
Evert Geldhof)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme)

BESLUIT

Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2022 van het 
AGB Assenede met ingang van 01.10.2022.



Art. 2
Een nieuw prijssubsidiereglement sporthal Assenede geldig vanaf 01.01.2023 zal worden 
onderhandeld tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede voor 
31.12.2022. 

Art. 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 4
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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