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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 19 december 2017 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Wnd. Burgemeester:        Rik Colman 

Schepenen:  Gino Devogelaere, Koen Tack, Jeremie Vaneeckhout, Johan Delrue, Jolanta 

Steverlynck-Kokoszko  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie Ampe, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy Demets, 

Yannick Ducatteeuw, Twighi Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut, 

Tine Temmerman, Anja Desmet 

Secretaris:                        Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Gemeenteraadsleden:  Pascal Desmet 

  

Punt 6: Sport 
Reclamevoering in Sporthalle Torrebos 

• Opheffing gemeenteraadsbesluit  van 9 oktober 1995 (gewijzigd bij raadsbesluit van 8 
november 2004 en van 3 juni 2008)    

• Goedkeuring nieuw reglement met ingang van 1 januari 2018. 
 
De gemeenteraad 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
De gemeenteraad keurde op 9 oktober 1995 een retributiereglement goed m.b.t. reclamevoering in 
sporthalle Torrebos. Het is de bedoeling om opnieuw actief in te spelen op de behoefte aan 
reclamevoering door bedrijven en/of verenigingen in de sportinfrastructuur. Vandaar dat het reglement 
dat al een tijdje niet meer echt toegepast werd,  herwerkt en geactualiseerd werd. aan nieuwe noden 
en opnieuw zal geactiveerd worden. Het is tevens aangepast aan nieuwe noden zodat het opnieuw 
kan geactiveerd worden. 
In het herwerkte reglement werd ook een bescheiden duwtje in de rug voorzien voor de erkende 
sportverenigingen die, wanneer ze samen met een bedrijf reclame voeren of een bedrijf toeleiden naar 
de gemeente, een kleine financiële ondersteuning kunnen bekomen. 
De sportraad verleende op 13 november gunstig advies. 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

• het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

• de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

• het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

• het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

• het goedgekeurde reglement reclamevoering in sporthalle Torrebos (gemeenteraadsbesluit 
van 9 oktober 1995) 

 
Na bespreking 
BESLUIT: eenparig 
Art.1: het retributiereglement van 9 oktober 1995 inzake reclamevoering in sporthalle Torrebos wordt 
opgeheven met ingang van 1 januari 2018. 
Volgend nieuw retributiereglement wordt met ingang van 1 januari 2018 goedgekeurd. Het algemeen 
gemeentelijk retributiereglement wordt aangepast met de nieuwe tarieven. 
Artikel 1: 
Een beperkt aantal blijvende reclameborden worden toegelaten in Sporthal Torrebos. 
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In volgorde van kandidatuurstelling kunnen 21 contracten voor een paneel van 1,4m/1m aanvaard 
worden. 
Er is ook de mogelijkheid om op 1 perceel 2 panelen te hangen. 
Positie panelen op de achterwand van de grote sportzaal, zichtbaar vanuit de cafetaria: 
       
1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 

       
 
Artikel 2: 
De huurprijs voor een commercieel bedrijf bedraagt   250 euro per paneel per jaar. 
De huurprijs voor een erkende sportvereniging van Anzegem bedraagt   150  euro per paneel per jaar. 
Als op eenzelfde reclamepaneel de naam van een bedrijf en een  erkende sportvereniging staat is de 
huurprijs 250  euro met een teruggave van   50 euro voor de sportvereniging per jaar. 
Indien een erkende sportvereniging een bedrijf kan aanbrengen, krijgt de vereniging éénmalig een 
tegemoetkoming van  50 euro.  
Korting voor plaatsen meerdere panelen:  
Er wordt een korting van   25 euro toegekend bij het plaatsen van een 2de paneel van eenzelfde bedrijf 
of erkende sportvereniging binnen eenzelfde genummerde zone. 
Artikel 3: 
Aanvraagformulieren zijn vanaf 1 januari 2018 te verkrijgen op de Sportdienst en ook online terug te 
vinden op de website van de gemeente Anzegem. 
De periode van een publiciteitsjaar start op 1 januari en loopt tot 31 december. 
De datum van indienen wordt gehanteerd om de volgorde van de kandidaturen te bepalen. In die 
volgorde zullen de kandidaten een plaats op de muur mogen kiezen. 
Artikel 4: 
Om de inkomstenbron van de plaatselijke verenigingen niet in het gedrang te brengen, worden 
verplaatsbare reclameborden behorende tot de verenigingen toegelaten tijdens thuiswedstrijden en 
speciale sportmanifestaties ingericht door de betreffende verenigingen. (kosten hiervan vallen volledig 
ten laste van de vereniging, hiervoor wordt geen huurgeld aangerekend). 
Artikel 5: 
Onderstaand model van huurovereenkomst wordt goedgekeurd. 
HUUROVEREENKOMST RECLAMEBORDEN SPORTHAL TORREBOS. 
Tussen Gemeentebestuur Anzegem, vertegenwoordigd door Burgemeester 
……………………………….. en secretaris ……………………………………………….. enerzijds en  
………………………………………………………… , vertegenwoordiger van 
…………………………………………… anderzijds, werd volgende overeengekomen: 
Het Gemeentebestuur Anzegem verhuurt … reclamepaneel (panelen) van 1,4m/1m aan   ….. euro per 
jaar volgens hiernavolgende bepalingen in toepassing van de gemeenteraadsbeslissing van  19 
december 2017. 
Art. 1: Een contract wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar en wordt telkens stilzwijgend 
verlengd voor de duur van 1 jaar, tenzij 1 van de partijen het contract opzegt minstens 1 maand vóór 
de einddatum, met een aangetekend schrijven. 
Art. 2: De borden worden gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur en volgens de maten en 
instructies door het gemeentebestuur. Er wordt een harde PVC plaat van 3mm dikte gebruikt. De 
kosten daarvoor worden gedragen door de huurder die na afloop van het contract eigenaar wordt van 
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het paneel. De panelen worden na betaling van de huurprijs voor het eerste jaar en de aanmaakprijs 
van het reclamepaneel, aangebracht door het Gemeentebestuur op de daarvoor bestemde plaats. 
Art. 3: De huurder legt een voorstel van ontwerp voor aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, die het recht heeft om de reclameboodschap goed te keuren of te weigeren. 
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd ter gelegenheid van eenmalige 
grote activiteiten de reclameborden te verwijderen. 
Art. 5: Indien een huurder voortijdig het contract opzegt, betaalt hij de integrale kosten voor de eerste 
3 jaar of ingeval van stilzwijgende verlenging betaalt hij de integrale kosten voor het lopende 
publiciteitsjaar. 
Art. 6: De huurprijs per vooruitbetaling te voldoen , bedraagt:   ….. euro per paneel bevestigd aan de 
achterwand van sporthal Torrebos, te zien vanuit de cafetaria. 
Art. 7: Taksen met betrekking tot de publiciteitsborden vallen ten laste van de huurder. 
Art. 8: De totale huurprijs voor de 3 eerste publiciteitsjaren bedraagt   …... euro. Deze som dient 
gestort te worden in jaarlijkse schijven van   …..euro  op rekeningnummer 091-0002065-57 van het 
gemeentebestuur met vermelding van “reclamepaneel ……………………” (naam van de 
zaakvoerder). 
 
Aldus opgemaakt in tweevoud te Anzegem op ……………………………. (datum) en door beide 
partijen ter goedkeuring ondertekend. 
Naam van de Huurder,     Namens het Gemeentebestuur, 
Art. 2: Dit reglement gaat   in op 1 januari 2018 en  wordt bekendgemaakt door publicatie op de 
gemeentelijke website en een vermelding in het infoblad Aktiv. 
 
Art. 3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 
 
 
Gedaan in zitting als ten hoofde 
 
 
 
 

Namens de gemeenteraad 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Secretaris   Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  29 december 2017 

Sonja Nuyttens             Rik Colman 

Gemeentesecretaris            Eerste Schepen 

                Wnd. Burgemeester  


