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Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de tennis terreinen,
het Sint-Anna zwembad en brico cross goed als volgt :
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE SPORTHAL MEOS, TENNIS TERREINEN, HET ZWEMBAD SINTANNA en BRICO CROSS
TUSSEN
I. De gemeente Maldegem, met zetel te Marktstraat 7 9990 Maldegem, hier vertegenwoordigd
door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden mevrouw Marleen Van den
Bussche burgemeester, en de heer Tijs Van Vynckt gemeentesecretaris, hierna genoemd
“Gemeente”, anderzijds,
en
2. Het autonoom gemeentebedrijf Maldegem, met maatschappelijke zetel te Marktstraat 7, 9990
Maldegem, opgericht bij Besluit van de Gemeenteraad van de gemeente Maldegem dd dd. 21
april 2004 en rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de oprichting door
de Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden dd. 12 juli 2004
ondernemingsnummer BE 0870.672.097, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad
van Bestuur, voor wie optreedt de heer Frank Sierens, voorzitter, en de heer Tijs Van Vynckt,
secretaris, hierna genoemd “AGB Maldegem”, enerzijds,
wordt overeengekomen dat de Gemeente prijssubsidies zal toekennen aan het AGB Maldegem
voor het verlenen van recht op toegang tot de sporthal MEOS, de tennisterreinen, de bric cross
en het Sint-Anna zwembad.
Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de
periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
VOORWAARDEN
Het AGB Maldegem heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor een periode van 12
maanden, i.e. van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Op basis van deze ramingen
heeft het AGB Maldegem vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de inkomsten uit recht op
toegang minstens 1.079.269 EUR (exclusief 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel
te zijn.
Om economisch rendabel te zijn, wenst het AGB Maldegem de voorziene toegangsprijzen
(exclusief btw) voor recht op toegang voor derden tot de sporthal MEOS en de tennisterreinen te
vermenigvuldigen met een factor 5. Voor het zwembad Sint-Anna wenst het AGB Maldegem de
Pagina 1 van 2

voorziene toegangsprijzen voor derden (exclusief btw) voor recht op toegang, te
vermenigvuldigen met een factor 3. Voor de brico cross wenst het AGB Maldegem voor de
voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) te verhogen met 5 euro per bezoeker. Er wordt geen
prijssubsidie aangerekend op de toegangsprijzen aangerekend aan de gemeente. Daarvoor geldt
het tariefreglement.
De Gemeente erkent dat het AGB Maldegem, op basis van deze ramingen, de voorziene
toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal MEOS en de
tennisterreinen moet vermenigvuldigen met een factor 5, voor het zwembad met een factor
van 3 en een verhoging van de prijs van 4 euro naar 5 euro (exclusief BTW) per bezoeker voor de
brico cross om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur wenst de
Gemeente dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de
sportinfrastructuur en de Parkcross. De Gemeente wenst immers de toegangsgelden te
beperken opdat de sporthal MEOS, de tennisterreinen, de brico cross en het Sint-Anna zwembad
toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1
september 2019 tot en met 31 december 2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren
middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de
Gemeente bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker of bezoeker voor recht op toegang
betaalt vermenigvuldigd met een factor 5 voor de sporthal MEOS en de tennisterreinen, voor het
zwembad met een factor van 3 en een prijssubsidie van 5 euro per bezoeker voor de brico cross.
De gratis activiteiten worden gesubsidieerd voor een bedrag van 4 euro per bezoeker zwembad.
De gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 in het kader van een
periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het AGB Maldegem. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente deze steeds documenteren (bv. aan de
hand van een gemeenteraadsbeslissing).
Het AGB Maldegem moet op de 15e werkdag van elke maand de Gemeente een overzicht
bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens de voorbije
maand. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De
afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het
AGB Maldegem uitreikt aan de Gemeente. De Gemeente dient deze debet nota te betalen aan
het AGB Maldegem binnen de 30 werkdagen na ontvangst.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2020 zal worden onderhandeld tussen
de Gemeente en het AGB Maldegem.
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