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2021/GR/045 - Algemeen gemeentelijk retributiereglement aangaande reclameborden sporthal
Torrebos: goedkeuring afwijking.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
De gemeenteraad van 19 december 2017 keurde een retributiereglement goed betreffende
reclameborden in sporthal Torrebos. In navolging hiervan konden twee huurovereenkomsten
afgesloten worden met lokale ondernemers die zo'n reclameborden in de sporthal wensten te huren.
Deze contracten werden afgesloten voor drie jaar en gingen beiden in op 24 januari 2019. Dit houdt in
dat de overeenkomsten na dit jaar, mits tijdige opzeg, kunnen stopgezet worden.
Gezien de uitbraak van het COVID-19 virus in maart 2020 en de genomen maatregelen ter bestrijding
ervan, waaronder het langdurig sluiten van sporthallen kan gesteld worden dat de meerwaarde van
zo'n reclamebord sedert 13 maart 2020 zeer gering is. Behoudens sportactlvltelten voor kinderen
onder de 12 jaar is er tot op heden weinig activiteit in de sporthal. Competities voor volwassen ed
dienden allen stopgezet te worden en publiek mocht al helemaal niet meer aanwezig zijn.
Er wordt dan ook voorgesteld beide reclameborden na dit jaar, ongeacht of de overeenkomsten al dan
niet worden opgezegd, in het jaar 2022 te laten hangen zonder dat hiervoor een factuur zal
opgemaakt worden. Op deze manier kan de publicitaire minwaarde wegens de sluiting van de
sporthallen vanaf 13 maart 2020 tot op heden, gecompenseerd worden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met latere wijzigingen;
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2017 betreffende de aanpassing van het
gemeentelijk retributiereglement betreffende de reclamevoering in sporthal Torrebos met ingang van 1
januari 2018.
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BESLUIT
Art.1: een afwijking goed te keuren van het retributiereglement aangaande de reclamevoering in
sporthal Torrebos toe waarbij de bestaande huurovereenkomsten gratis zullen verlengd/aangeboden
worden voor het jaar 2022 ter compensatie van de sluiting van de sporthal Torrebos vanaf 13 maart
2020 wegens de genomen en nog steeds geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19;
Art.2: De eigenaars van de bestaande huurovereenkomsten zullen hiervan door middel van een
gemeentelijk schrijven op de hoogte gebracht worden;
Art.3: Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Financieel Directeur en de
Sportdienst.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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Sonja Nuyttens,
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Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
/1.nzegem, 20 april 2021
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