UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

AFFLIGEM

Openbare zitting van 9 februari 2021

Aanwezig: mevrouw Gerda Van Geite, voorzitter,
de heer Walter De Donder, burgemeester,
de heren en mevrouwen Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck, Denise
De Paepe, schepenen,
Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill Rollier,
Belinda Everaert, Bert De Roeck, Jonas Van Vaerenbergh, Aster Van Avermaet, Elke Van den
Winckel, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts, Jeroen Trappers
raadsleden,
en de heer Frédéric Pipelers, algemeen directeur.

Kwijtschelding en terugbetaling huurgelden van de voetbalterreinen seizoen 2020 -2021
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40, 41, 14", 177,286
en 288 in het bijzonder;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 december 2019 houdende delegatie aan het college van
burgemeester en schepenen van de bevoegdheid inzake het vaststellen van retributietarieven sport aanslagjaren 2020 tot en met 2025;
Gelet op de collegebeslissing van 14 oktober 2014 houdende wijziging van het retributiereglement
tarieven sport;
Overwegende de coronacrisis en de federale opgelegde maatregelen waaronder de tijdelijke
stopzetting van amateur-voetbalactiviteiten in het jaar 2020;
Overwegende dat de voetbalclubs gedurende deze periodes van stopzetting, substantiële inkomsten
mislopen;
Overwegende dat de vaste kosten, waaronder de huur van de voetbalaccommodaties, doodopen voor
de voetbalclubs;
Overwegende dat de voetbalclubs deze accommodaties huren op seizoensbasis en hun tarief
onafhankelijk is van het aantal gebruiksmomenten van de accommodatie;
Overwegende dat de tarifering voor het huren van de andere sportaccommodaties, waaronder de
gemeentelijke sporthal, wél gebaseerd is op het aantal gebruiksmomenten;

Overwegende het gezamenlijk verzoek van de provinciale voetbalclubs Emi Essene, Eendracht
Hekelgem en Leeuwkens Teralfene;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;

Besluit
AÉikel í
De huurgelden van de voetbalaccommodaties voor het seizoen van 2020 - 2021 worden, gelet op de
gevolgen van de coronacrisis, kwijtgescholden aan alle gevatte veldvoetbalploegen.

Artikel2
De reeds betaalde huurgelden worden teruggestort op rekening van de betreffende voetbalploegen

Artikel3
Afschrift van deze beslissing wordt via het digitaal loket aan de heer provinciegouverneur toegestuurd

Namens de raad,
Frédéric Pipelers
Algemeen directeur

Gerda Van Geite
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
12'februari2O21

Geite
directeur

voorzitter

