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BEHEERSING EN ONTWIKKELING
AGB
verhuur sportinfrastructuur - prijssubsidiereglement 2018
- goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Chris De Ridder,
OCMW-voorzitter-schepen; de heer Mark Schampaert, raadslid; de heer Walter Duré, raadslid; de heer
Naranjo Decamps, raadslid; de heer Tom Van Grieken, raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid;
mevrouw Leen Van Acker, raadslid; de heer Raymond Boudewijns, raadslid; de heer Dirk Rochtus,
raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de heer Peter Smol, raadslid; de heer Pieter Reijniers,
raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans, raadslid; mevrouw Dalia Basurco,
raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy Schwieger, raadslid; de heer Marc
Meire, raadslid; mevrouw Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Ingrid Pira, raadslid; mevrouw Davina De Herdt, raadslid; mevrouw Annemie Huygh,
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft op 28 maart 2017 het prijssubsidiereglement van het Autonoom
Gemeentebedrijf Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd (AGB Mortsel) voor volgende sportinfrastructuur
goedgekeurd:
- kunstgrasveld op het Sportlandschap
- sporthal Den Drab
- turnhal De Sterre.
Er werd tevens vastgelegd dat een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2018 zal worden
onderhandeld tussen de stad Mortsel en het AGB Mortsel vóór 31 januari 2018. Jaarlijks zal op basis
van de exploitatiecijfers een inschatting gemaakt worden voor het volgende kalenderjaar. Deze
inschatting zal de prijssubsidie beïnvloeden.
In het budget 2018 van AGB en de bijwerking van de meerjarenplanning werd reeds een calculatie
van prijssubsidie voor voornoemde sportinfrastructuur opgenomen.
Indien het AGB een break-even wil bereiken voor deze sportinfrastructuur, moet de werkelijke
kostprijs gedekt worden door de eigen facturatie. Het te factureren bedrag wordt enerzijds bepaald
door het aantal uren dat we kunnen aanrekenen voor de activiteiten, anderzijds door de kostprijs per
uur. Ook in het budget van de stad werd een budget voorzien voor de uitbetaling van deze
prijssubsidies.
Om economisch leefbaar te zijn is het noodzakelijk dat het AGB Mortsel vanwege de stad Mortsel
prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor de toegangsgelden voor de sportinfrastructuur te Mortsel.
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Dit is van toepassing voor het kunstgrasveld op het Sportlandschap en turnhal De Sterre. Voor de
sporthal is de huidige gebruiksvergoeding kostendekkend, waardoor er geen prijssubsidie noodzakelijk
is.
Het AGB Mortsel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2018 (zie bijlage).
Op basis van deze ramingen heeft het AGB Mortsel vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2018 de
inkomsten uit de toegangsgelden voor onderstaande sportinfrastructuur te Mortsel minstens
135.715,80 euro, excl. BTW, dienen te bedragen om economisch rendabel te zijn:
-kunstgrasveld op het Sportlandschap
-turnhal De Sterre.
Om economisch rendabel te zijn wenst het AGB Mortsel vanaf heden de voorziene toegangsprijzen
(inclusief 6 % BTW) voor de toegang tot de sportinfrastructuur te Mortsel te vermenigvuldigen met
11,57 voor het kunstgrasveld en 1,66 voor turnhal De Sterre. Dit impliceert dat de stad voor het
gebruik van het kunstgrasveld 10,57 euro bijpast in de vorm van een prijssubsidie voor elke euro die
de gebruikers betalen. Voor de turnhal is de prijssubsidie vanuit de stad 0,66 euro voor elke
aangerekende euro aan toegangsgeld.
De stad Mortsel erkent dat het AGB Mortsel, op basis van deze ramingen, een multiplicator van 11,57
voor het kunstgrasveld en 1,66 voor turnhal De Sterre zal hanteren op de voorziene toegangsprijzen
(inclusief 6% BTW) om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur, wenst de stad
Mortsel dat er tijdens het kalenderjaar 2018 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien
van gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. De stad Mortsel wenst immers de toegangsgelden te
beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De stad Mortsel verbindt er
zich toe om voor de periode vanaf heden tot en met 31 december 2018 deze beperkte
toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
Juridische grond
Artikel 232 t/m 244 van het Gemeentedecreet regelt de bepalingen met betrekking tot autonome
gemeentebedrijven.
Het gemeenteraadsbesluit van 6 december 2005 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel Patrimonium- en Pandenbeheer, afgekort AGB Mortsel, werden
goedgekeurd. Deze gemeenteraadsbeslissing van 6 december 2005 werd goedgekeurd door de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 29 maart 2006 en
de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2006.
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering heeft op 22 januari
2015 goedkeuring gehecht aan het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 en de beslissing van
de raad van bestuur van AGB Mortsel waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel
Patrimonium- en Pandenbeheer werden gewijzigd waarbij de statutenwijziging naast een doelwijziging
ook een naamswijziging naar Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel Patrimonium en Vrij Tijd omvatte.
De raad van bestuur van AGB Mortsel heeft op 6 december 2017 het budget van het AGB Mortsel voor
dienstjaar 2018 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2015-2020 versie 2018 van het AGB
Mortsel goedgekeurd.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet: De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van
gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding
van die reglementen.
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen (T. Van Grieken en M.
Schampaert) goedkeuring te hechten aan het geactualiseerde prijssubsidiereglement 2018 ten
voordele van het AGB Mortsel voor onderstaande sportinfrastructuur:
- kunstgrasveld op het Sportlandschap
- turnhal De Sterre.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist met 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen (T. Van Grieken, M. Schampaert,
Ivy Schwieger en M. Meire) om de waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Mortsel vast te
stellen op 10,57 euro voor elke euro aan toegangsgeld (inclusief 6% BTW) die de bezoeker betaalt
voor het kunstgrasveld.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist unaniem om de waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Mortsel
vast te stellen op 0,66 euro voor elke euro aan toegangsgeld (inclusief 6% BTW) die de bezoeker
betaalt voor turnhal De Sterre.
Artikel 4
De gemeenteraad beslist met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen (T. Van Grieken en M.
Schampaert) dat de gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% BTW)
steeds gereëvalueerd kunnen worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale
exploitatieresultaten van het AGB Mortsel. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is
zal de stad Mortsel deze steeds documenteren.
Artikel 5
De gemeenteraad beslist met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen (T. Van Grieken en M.
Schampaert) dat het AGB Mortsel op de dertigste werkdag van elk kwartaal de stad Mortsel een
overzicht moet bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend, tijdens het
voorbije kwartaal, tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen
prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking
van een debetnota die het AGB Mortsel uitreikt aan de stad Mortsel. De stad Mortsel dient deze
debetnota te betalen aan het AGB Mortsel binnen de dertig werkdagen na ontvangst.
Artikel 6
De gemeenteraad beslist met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen (T. Van Grieken en M.
Schampaert) om vóór 31 januari 2019 een nieuw prijssubsidiereglement, geldig vanaf 2019, te
onderhandelen tussen de stad Mortsel en het AGB Mortsel.

Bijlagen
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get.) S. HERMANS

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

3/4

De algemeen directeur

De voorzitter

Sophie HERMANS

Jan CLAUS

4/4

