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Aanpassen tarieflijst Farys - goedkeuren

Bevoegdheid en juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Gemeenteraadsbeslissing TMVW -Vaststellen tarieven sportinfrastructuur op 17 maart
2016
Feiten, context en argumentatie
In de overeenkomst met Farys - TMVW is het College van Burgemeester en Schepenen
gemachtigd om de tarieven aan te passen.
Het meest gunstige tarief uit de tarieflijst is: tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne. Nu
er een G-sport club wil opstarten merken we dat ze niet aan de voorwaarden kunnen
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voldoen om ooit dit tarief te krijgen. Daarom willen we voor alle G-sport clubs de
tarieflijst aanpassen, zodat zij altijd recht hebben op dit tarief.
Het artikel uit de tarieflijst wordt als volgt aangepast (vet is een aanpassing)
Tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne en G-sportclubs
Om in aanmerking te komen voor het tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne en Gsportclubs moeten de aanvragen tijdig ingediend worden
(voor sporthal: vóór 1 mei / voor voetbal: vóór 1 juli).
De sportvereniging kan enkel dit tarief toegekend krijgen als het een G-sportclub is of
het een erkende Kuurnse vereniging is en de infrastructuur wordt
gebruikt door spelers die allemaal jonger zijn dan 18 jaar. Indien dit niet geval is wordt
het tarief vaste gebruiker toegekend.
Besluit
Artikel 1
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de wijziging
van de tarieflijst. Het artikel wordt zoals hieronder vermeld aangepast (vet is een
aanpassing).
Tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne en G-sportclubs
Om in aanmerking te komen voor het tarief vaste gebruiker jeugd in Kuurne en Gsportclubs moeten de aanvragen tijdig ingediend worden
(voor sporthal: vóór 1 mei / voor voetbal: vóór 1 juli).
De sportvereniging kan enkel dit tarief toegekend krijgen als het een G-sportclub is of
het een erkende Kuurnse vereniging is en de infrastructuur wordt
gebruikt door spelers die allemaal jonger zijn dan 18 jaar. Indien dit niet geval is wordt
het tarief vaste gebruiker toegekend.
Artikel 2
Farys wordt op de hoogte gesteld van deze beslissing.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Burgemeester,
(get.) Francis Benoit

2/2

