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BEHEERSING EN ONTWIKKELING
AGB
zwembad Den Bessem - tariefregeling en
prijssubsidiereglement - 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

Stemming
Stemming volgens fractie
- 15 stem(men) voor: Erik Broeckx; Koen Dehaen; Steve D'Hulster; Lieve Voets; Goele Custers; Gitta
Vanpeborgh; Ilse Lacante; Chris De Ridder; Leen Van Acker; Dirk Rochtus; Ronny Vervoort; Peter
Smol; Pieter Reijniers; Gwenda Gaublomme; Jan Claus
- 2 stem(men) tegen: Mark Schampaert; Tom Van Grieken
- 9 onthouding(en): Walter Duré; Naranjo Decamps; Kristel Verrelst; Raymond Boudewijns; Peter
Mous; Eddy Cloostermans; Dalia Basurco; Ivy Schwieger; Marc Meire

Beschrijving
Aanleiding en context
In het budget 2018 van AGB en de bijwerking van de meerjarenplanning werd reeds een calculatie
van prijssubsidie voor de exploitatie van het intergemeentelijk zwembad Den Bessem opgenomen.
Indien het AGB een break-even wil bereiken voor de exploitatie, moet de werkelijke kostprijs gedekt
worden door de eigen facturatie. Het te factureren bedrag wordt enerzijds bepaald door het aantal
zwemmers, gespreid over individuele zwemmers, clubs en scholen, en het gevraagde inkomtarief en
anderzijds door de kostenstructuur van het zwembad.
Om economisch leefbaar te zijn is het noodzakelijk dat het Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel
Patrimonium en Vrije Tijd vanwege de deelnemers aan de intergemeentelijke samenwerking, zijnde de
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stad Mortsel en de gemeenten Borsbeek, Hove en Edegem, prijssubsidies ontvangt als vergoeding
voor de toegangsgelden voor de sportinfrastructuur te Mortsel.
Het AGB Mortsel heeft zijn 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 817.000,00 euro,
excl. BTW, dienen te bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het AGB Mortsel enerzijds volgende tariefregeling te hanteren:
1 zwembeurt
publiek
school
club*
club**
commerciële organisatie***
12 beurtenkaart
publiek
jaarabonnement
publiek

categorie 1
categorie 2
25m/u
klein bad/u
1 baan
25m/u
klein bad/u

tarief A
tarief B
€ 2,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 1,50
€ 3,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 280,00
€ 560,00
€ 160,00
€ 320,00

categorie 1
categorie 2

€ 20,00
€ 30,00

€ 40,00
€ 60,00

categorie 1
categorie 2

€ 100,00
€ 150,00

€ 200,00
€ 300,00

Hierbij gaat AGB Mortsel uit van onderstaande differentiatie en voorwaarden:
Tarief A
inwoners, scholen, plus erkende club, commerciële organisatie deelnemende gemeente van de
intergemeentelijke vereniging (IV) – Mortsel, Borsbeek, Edegem, Hove.
Tarief B
inwoners, scholen, clubs, commerciële organisatie niet deelnemende gemeente (IV).
Categorie 1
4 tem 17 jaar, 65+, studenten met studentenkaart, personen met handicap op vertoon van een geldig
attest afgeleverd door federale overheidsdienst, personeel van de gemeentes van de (IV) op vertoon
van geldig attest.
Categorie 2
18 tem 65 jaar
Scholen en doelgroepen
zwemmers in schoolverband, doelgroepen vb. senioren, vrouwen, G-zwemmers, zwembad geeft geen
zwemles, max 30', het zwembad stelt didactisch materiaal ter beschikking.
Club*
zwemmers in clubverband, club is een niet commerciële vereniging met eigen redder, organisatie van
activiteiten van de Vlaamse Sportfederatie met eigen redder.
Club**
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zwemmers in clubverband, club is een niet commerciële vereniging, zwemmen tijdens publieke uren /
geen eigen redder.
Commerciële organisatie***
organisatie die zwembad afhuurt inclusief twee redders voor het 25 m bad en/of inclusief één redder
voor het kleine bad.
Gratis
kinderen t.e.m. drie jaar, zwembadpersoneel, begeleider van persoon met een handicap, begeleiders
tijdens het schoolzwemmen, begeleiders van sportinitiatieven georganiseerd door sportdiensten van
deelnemende gemeente IV, begeleiders van groep bewoners van een woonzorgcentrum van
deelnemende gemeente IV.
25m bad
max. aantal toegelaten zwemmers: 120
klein bad
max. aantal toegelaten zwemmers: 43
1 baan
max. aantal toegelaten zwemmers: 20
Anderzijds wenst het AGB Mortsel de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % BTW) voor de toegang
tot het intergemeentelijke zwembad aan te vullen met een prijssubsidie van 2,25 euro (inclusief BTW),
te betalen door de deelnemende gemeenten in de intergemeentelijke samenwerking.
De intergemeentelijke vereniging heeft haar goedkeuring al gegeven voor de tariefregeling en de
dynamiek van de berekening van prijssubsidie. Het AGB Mortsel zal jaarlijks op basis van de
exploitatiecijfers een inschatting maken voor het komende kalenderjaar. Deze inschatting zal de
prijssubsidie beïnvloeden.
De stad Mortsel erkent dat het AGB Mortsel, op basis van deze ramingen, de voorziene
toegangsprijzen (inclusief 6% BTW) voor het intergemeentelijke zwembad dient aan te vullen met een
prijssubsidie van 2,25 euro (inclusief BTW) om economisch rendabel te zijn. De stad Mortsel wenst
immers de toegangsgelden te beperken opdat het intergemeentelijk zwembad 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 over de oprichting en de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Mortsel Patrimonium- en Pandenbeheer, afgekort AGB Mortsel, werd goedgekeurd.
Deze gemeenteraadsbeslissing van 6 december 2005 werd goedgekeurd door de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 29 maart 2006. Deze belissing werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2006.
De 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 Vrije Tijd omvatte.
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De samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen de stad Mortsel en de gemeenten Edegem, Hove
en Borsbeek, met betrekking tot de vervangingsbouw van het bestaande stedelijk zwembad “Den
Bessem”, gelegen te Mortsel, Liersesteenweg 15, op de financiering van de vervangingsbouw én op
de exploitatie van het Zwembad. Deze overeenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad van
Mortsel in zitting van 15 december 2015.
De raad van bestuur van AGB Mortsel besliste op 7 juni 2017 om het intergemeentelijk zwembad in
eigen beheer te exploiteren als eigenaar onder BTW-regime.
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.
De raad van bestuur van AGB Mortsel heeft op 7 februari 2018 de toegangsprijzen voor het
intergemeentelijke zwembad vastgesteld.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de door AGB Mortsel vastgestelde toegangsprijzen voor het
intergemeentelijke zwembad als volgt:
1 zwembeurt
publiek
school
club*
club**
commerciële organisatie***
12 beurtenkaart
publiek
jaarabonnement
publiek

categorie 1
categorie 2
25m/u
klein bad/u
1 baan
25m/u
klein bad/u

tarief A
tarief B
€ 2,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 1,50
€ 3,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 280,00
€ 560,00
€ 160,00
€ 320,00

categorie 1
categorie 2

€ 20,00
€ 30,00

€ 40,00
€ 60,00

categorie 1
categorie 2

€ 100,00
€ 150,00

€ 200,00
€ 300,00

Artikel 2
De gemeenteraad stelt het prijssubsidiereglement 2018 ten voordele van het AGB Mortsel voor het
intergemeentelijk zwembad vast waarbij het AGB Mortsel de toegangsprijzen (inclusief 6 % BTW) voor
het intergemeentelijk zwembad zal aanvullen met een prijssubsidie van 2,25 euro (inclusief BTW), te
betalen door de deelnemende gemeenten in de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 3
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% BTW) kunnen steeds gereëvalueerd worden in het
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Mortsel. In de
mate dat er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zullen de deelnemers van de
intergemeentelijke vereniging deze steeds documenteren.
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Artikel 4
Het AGB Mortsel moet op de dertigste werkdag van elk kwartaal de deelnemende gemeenten in de
intergemeentelijke vereniging een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op
toegang is verleend, tijdens het voorbije kwartaal, tot het intergemeentelijk zwembad. 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
respectievelijk de stad Mortsel, de gemeente Edegem, de gemeente Hove en de gemeente Borsbeek,
welke deze debetnota dienen te betalen aan het AGB Mortsel binnen de dertig werkdagen na
ontvangst.
Artikel 5
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2019 zal worden onderhandeld tussen de
intergemeentelijke vereniging en het AGB Mortsel vóór 31 januari 2019.

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

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De algemeen directeur

De voorzitter

Sophie HERMANS

Jan CLAUS

5/5

