UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180
MOERBEKE.
Openbare zitting van 18 december 2018.
Tegenwoordig:
Robby De Caluwe, Burgemeester
Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah Poppe, Schepenen
Inge Mertens, Frederic Dierinck, Greta Thierens, Koen Mertens, Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman,
Guido Van Hoecke, Ann De Winne, Etienne Coppens, Arnold Willem, Gemeenteraadslid
Karin Van de Sompel, Algemeen directeur
Afwezig:
Bianca Noz, Fiona De Rudder, Gemeenteraadslid
Verontschuldigd:
Rudy Van Megroot, voorzitter BCSD
Barbara Put, Adjunct algemeen directeur

GR/2018/120 - TARIEFREGLEMENT SPORTTERREINEN TE MOERBEKE GEËXPLOITEERD DOOR
FARYS/TMVW.
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2016 waarbij principieel wordt ingestemd met de
samenwerking met FARYS voor de bouw van een nieuwe sporthal en het voorgestelde plan van
aanpak, met dien verstande dat de gemeente te allen tijde kan beslissen om al dan niet verder te
gaan, afhankelijk van de financiële implicaties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2016 houdende goedkeuring van de selectieleidraad
voor de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een sportcomplex te
Moerbeke en het voorstel om de oproep tot kandidaatstelling via de onderhandelingsprocedure met
voorafgaande Europese bekendmaking te voeren;
Gelet op het besluit van 8 augustus 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende
goedkeuring van het selectieverslag zoals opgemaakt door FARYS;
Gelet op het besluit van 6 september 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
lastvoorwaarden voor de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van en
sportcomplex;
Gelet op het besluit van 21 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende
goedkeuring van het gunningsverslag voor de aanstelling van een ontwerper voor de bouw van een
sportcomplex;
Gelet op het besluit van 27 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende
gunstig advies voor de toekenning van een gebruiksrecht van de sportterreinen aan FARYS;
Gelet op het besluit van 12 september 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het
masterplan voor de bouw van een sportcomplex te Moerbeke;

Gelet op het besluit van 27 februari 2018 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
fasering van opdracht en goedkeuring van het bestek en de gunningwijze voor de aanleg van twee
terreinen, een kunstgrasveld en een natuurgrasveld;
Gelet op het besluit van 29 mei 2018 van het college van burgemeester en schepenen houdende
gunning van de opdracht tot aanleg van twee terreinen aan Lesuco, Leuvensebaan 317 te 3040
Huldenberg;
Overwegende dat de aanleg van de twee terreinen bijna beëindigd zijn zodat ze in januari in gebruik
kunnen worden genomen;
Overwegende dat voor het gebruik van deze terreinen nog een tarief moet worden vastgesteld;
Gelet op het voorstel om een onderscheid te maken tussen ‘jeugd’ en ‘seniors’;
Gelet op het voorstel om tijdelijk slechts de helft van de tarieven te vragen ter compensatie van de
overlast voor de werken;
Gelet op het advies van de sportraad van 19 november 2018,

Met 9 stemmen voor (Robby De Caluwe, Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah
Poppe, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Greta Thierens, Koen Mertens), 6 onthoudingen (Lut Van De
Vijver, Marnik Cooreman, Guido Van Hoecke, Ann De Winne, Etienne Coppens, Arnold Willem)
Besluit
Art. 1. Volgende tarieven op te leggen voor het gebruik van de terreinen vanaf 1 januari 2019 als
volgt:
Jaartarief
Jeugdploeg
15 1 training zonder douche en wedstrijd

225

2,5 2 trainingen zonder douche en wedstrijd

375

2,5 2 trainingen met douche en wedstrijd

475

Seniorploeg
1,5 1 training met douche en wedstrijd

570

2,5 2 trainingen met douche en wedstrijd

950

Scholen en erkende Moerbeekse organisaties:
€ 3.50/uur
Tornooien:
€ 10/dag/terrein

Voorbereidingstarief:
€ 5/dag/terrein
Op bovenvermelde tarieven wordt een korting toegepast van 50% voor de duur van de werken.
Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via
de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

Namens de gemeenteraad,
Karin Van de Sompel

Robby De Caluwe

Get. Algemeen directeur

Get. Burgemeester

Voor eensluidend uittreksel,
9180 Moerbeke, 5 november 2019.
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

