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PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB ASSENEDE 

SPORTHAL ASSENEDE 

Tussen 

− de gemeente Assenede, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, gevestigd in de 
Kasteelstraat 1 - 3 te 9960 Assenede, waarvoor handelen Lieve Goethals, voorzitter 
gemeenteraad en Frederik Willems, algemeen directeur, enerzijds; 

en 

− het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, gevestigd in de Kasteelstraat 1 - 3 te 
9960 Assenede, waarvoor handelt Philippe De Coninck, voorzitter Raad van Bestuur, 
anderzijds; 

 

wordt overeengekomen dat de gemeente Assenede prijssubsidies zal toekennen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Assenede voor het verlenen van recht op toegang tot de 
sporthal Assenede. Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies 
vast en geldt voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. 

 

VOORWAARDEN  

• Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor 
het kalenderjaar 2022. Op basis van deze ramingen (aanpassing 1/2021 MJP 2020-2025) 
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 oktober 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 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). 
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• Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede moet elke maand de gemeente Assenede een 
overzicht bezorgen van de bezoekers waaraan recht op toegang is verleend tijdens de 
voorbije maand tot de sporthal Assenede. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te 
betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren 
middels de uitreiking van een factuur die het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede uitreikt 
aan de gemeente Assenede. De gemeente Assenede dient deze factuur te betalen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Assenede binnen de maand na ontvangst. 

 

• Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2023 zal worden onderhandeld 
tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vóór 
31 december 2022. 

 
 
 
 
Assenede, 27 oktober 2022, 
 

 

 

 

Voor het AGB Assenede:  Voor de Gemeente: 
 

 

 

Philippe DE CONINCK 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

Frederik WILLEMS 

Algemeen directeur 
 

 

 

Lieve GOETHALS 

Voorzitter gemeenteraad 


		2022-11-03T18:25:59+0100


		2022-11-03T15:44:43+0100


		2022-11-03T16:28:47+0100




