STAD MECHELEN
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SPORT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw
Koninklijke Racing Club Mechelen betreffende het verlenen van een
investeringstoelage in het kader van de aanleg van een kunstgrasveld in het
tussenseizoen 2020.

De beslissing wordt genomen met 37 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc Hendrickx,
Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser,
Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh,
Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan) en 4 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François,
Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
•

•
•
•
•

In vergadering van 12 mei 2017 - punt 84 geeft het college opdracht aan:
- de sportdienst om de op te leggen voorwaarden voor toekenning van een
investeringstoelage voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de jeugdwerking van KV
en KRC Mechelen uit te werken en voor te leggen aan het college, vooraleer een
beslissing kan genomen worden over de effectieve toekenning;
- de afdeling Financiën tot opname in budgetwijziging nr. 1/2017 van kredieten voor een
investeringstoelage van 2 x 400.000 EUR om de aanleg van kunstgrasvelden voor de
jeugdwerking van KV en RC Mechelen mogelijk te maken, waarbij de al dan niet
toekenning en de op te leggen voorwaarden nog dient beslist te worden.
Inkomende mail van 13 februari 2020 van de heer Vanstallen die aangeeft dat door de
huidige situatie de heraanleg van de jeugdvelden noodzakelijk wordt.
In vergadering van 30 maart 2020 - punt 25 beslist het College om de investeringstoelage
aan KRC Mechelen voor de aanleg van een kunstgrasveld reeds in 2020 ter beschikking te
stellen na goedkeuring van de eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025.
Gemeenteraad 27 april 2020 - punt 12: Beslissing tot verdagen agendapunt ‘goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Koninklijke Racingclub Mechelen inzake
het verlenen een eenmalige subsidietoelage voor de aanleg van een kunstgrasveld’.
Collegebeslissing 11 mei 2020 - punt 39: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•
•
•
•
•
•

Koninklijke Racing Club (KRC) Mechelen moet zijn jeugdvelden op korte termijn
verplaatsen, omwille van het bouwproject aan de huidige carwash.
Om hun jeugdwerking niet in het gedrang te brengen, moet de heraanleg in het
tussenseizoen 2020 gebeuren.
KRC Mechelen zal als club zelf instaan voor de aanleg van het kunstgrasveld maar dient de
wet op overheidsopdrachten toe te passen.
KRC Mechelen vraagt om reeds in 2020 gebruik te kunnen maken van de
investeringstoelage voor de aanleg van een kunstgrasveld.
Deze toelage van 400.000 EUR kan wel pas na de eerste aanpassing meerjarenplan 20202025 voorzien worden.
Er werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en KRC Mechelen
opgemaakt die vastlegt op welke wijze en onder welke voorwaarden de toelage aan de club
zal worden uitbetaald.

Financiële gevolgen
Deze €400.000 werd voorzien in meerjarenplanning 2020-2025 van de dienst sport meer
bepaald in 2022 en dient in de eerste aanpassing meerjarenplanning te worden verschoven
naar 2020.
De investeringstoelage aan KRC Mechelen is momenteel voorzien op
2022/6640110/80/0740/01; MJP002594.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad en de vzw
Koninklijke Racing Club Mechelen betreffende het verlenen van een investeringstoelage in het
kader van de aanleg van een kunstgrasveld in tussenseizoen 2020.
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier
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Samenwerkingsovereenkomst
Betreffende het verlenen van een investeringstoelage voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de jeugdwerking.
(hierna de overeenkomst)

Tussen enerzijds,
De Stad Mechelen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen, ondernemingsnummer: 0207.499.430,
ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van .., vertegenwoordigd door Mevr.
Fabienne
Blavier, Voorzitter Gemeenteraad en dhr. Erik LAGA, Algemeen Directeur;
hierna “de stad”

En anderzijds,
De vzw Koninklijke Racing Club Mechelen, Oscar Van Kesbeeckstraat 43 te 2800 Mechelen,
ondernemingsnummer: 0406.598.264, ter uitvoering van het besluit van de raad van bestuur
van ../../20.., vertegenwoordigd door dhr. …., voorzitter en … bestuurder.
Hierna “KRCM”
WAT VOORAFGING:
KRCM stelt zich tot doel de sportinfrastructuur van de Mechelse jeugdwerking op korte termijn
drastisch te verbeteren.
De stad ontvangt de vraag vanwege KRCM hen financieel te ondersteunen betreffende de
aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor de jeugdwerking.
De huidige jeugdgrasvelden van KRCM zijn dringend aan vernieuwing toe. De club wenst dit
oudere veld om te vormen tot een volwaardig officieel kunstgrasveld. De kostprijs voor de
renovatie bedraagt … EURO (excl. btw).
De stad toont zich bereid tot het verlenen van een éénmalige investeringstoelage voor de
aanleg van een kunstgrasveld voor de jeugd ten belope van 400.000,00 euro.
De aanleg van de kunstgrasvelden staat gepland voor de periode 2020.
TUSSEN DE PARTIJEN WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
ARTIKEL 1 – Subsidiebelofte verbeteringswerken sportinfrastructuur:
De stad ondersteunt KRCM bij de aanleg van een volwaardig officieel kunstgrasveld voor de
jeugdwerking - met een éénmalige toelage ten belope van 400.000,00 euro.
ARTIKEL 2 – Uitbetaling van de toelage:
De stad betaalt 50% van de toelage aan KRCM bij de aanvang van de werken op het
rekeningnummer BE… mits voldaan wordt aan verplichtingen vermeld in artikel 3 punten 2, 5,
6 en 7.
Na voltooing van de werken en het voorleggen van de bewijsstukken vermeld in artkel 3 punt
8 zal het resterende saldo door de stad uitbetaald worden.
ARTIKEL 3 – Verplichtingen KRCM:
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KRCM verbindt zich ertoe:

1) als bouwheer van het project op te treden;
2) de werken te laten uitvoeren door een erkend aannemer;
3) het kunstgrasveld te realiseren op de gronden van de stad gelegen aan de Oscar Van
Kesbeeckstraat welke in erfpacht werden gegeven aan KRCM (dus niet het hoofdterrein en
niet op de 10 meter zone die enkele jaren geleden verkocht werd);
4) minimaal de komende 10 jaar de werking te bestendigen op de huidige locatie en geen
verhuis te plannen naar een andere site;

5) de nodige vergunningsprocedures te doorlopen voor realisatie van het kunstgrasveld;
6) het bewijs voor te leggen aan de stad (dienst sport) van bewijzen van de nodige offertes
ter staving van de uit te voeren werken en de raming van de kostprijs;

7) het bewijs voor te leggen, binnen 2 jaar na aanvang van de werken, aan de stad (dienst
sport) van de totale kosten van de infrastructuurwerken door middel van de nodige
bewijstukken (facturen en betalingsbewijzen, eindfactuur, jaarrekening met detail van het
grootboek met duidelijke vermelding van de uitgave van de investering, …);

8) de geplande infrastructuurwerken te voltooien voor aanvang van de start van het
voetbalseizoen 2020-2021;

9) het bewijs voor te leggen, binnen 2 jaar na aanvang van de werken, aan de stad (dienst
sport) dat alle werken volledig en correct werden uitgevoerd;

10) het kunstgrasveld ter beschikking te stellen aan de G-werking van de club;
11) op vraag van de stad (dienst sport) het kunstgrasterrein gratis ter beschikking te stellen
voor sportieve activiteiten georganiseerd door de stad en partners (moev, J@m vzw,etc.),
mits deze activiteiten de reguliere sportieve werking van KRC Mechelen niet in het gedrang
brengen;

12) als club het UiTPAS-systeem (kansentarief) integraal toepassen;
13) als club actief instappen in het project ‘Generatie Rookvrij’; 14) meewerken aan sociale
projecten indien die vraag zou komen; 15) al zijn leden (ook jeugd) te verzekeren.
16) alle vrije uren ter beschikking te stellen (tegen zelfde tarief toegepast bij AGBSAM: voor
gebruik kunstgrasveld kan een onkostenvergoeding van maximaal 45 euro per 2 uur (index
aanpasbaar) aangerekend worden. De vereniging kan wel een extra onkostenvergoeding
vragen voor eventuele schoonmaak) van andere Mechelse clubs indien er vraag naar is.

ARTIKEL 4
Bij niet uitvoering van de werken of niet naleven van de in deze overeenkomst gestelde
verplichtingen zullen de betaalde subsidies, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, terug
worden gevorderd vanwege KRCM. Het terug te betalen bedrag wordt verhoogd met de
wettelijk interest, te rekenen vanaf het moment van de betaling van de subsidie.

ARTIKEL 5
Het toekennen van de subsidiebelofte ontslaat KRCM niet van het bekomen van de
noodzakelijke vergunningen (stedenbouwkundige voorschriften, …), het toepassen van de wet
op overheidsopdrachten en alle andere toelatingen conform de wetgeving.
Bepaalde documenten kunnen door de stad extra worden gevraagd aan KRCM
(keuringsattesten, officiële goedkeuring terrein, …) en dienen dan ook te worden afgeleverd
op eenzijdig verzoek. De stad wijst elke aansprakelijkheid af voor om het even welke
schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband zou houden met de uitvoering van het
project.

ARTIKEL 6
De stad is gemachtigd door bevoegde ambtenaren alle onderzoeken in te stellen die nodig zijn
om de verstrekte gegevens te controleren.
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Weigering tot medewerking aan de onderzoeken, het niet verstrekken van de nodige gegevens
voor controle, het opgeven van onjuiste gegevens of het aanrekenen van te hoge kosten kan
verval van het recht op subsidie meebrengen.

ARTIKEL 7
De ondertekening van de overeenkomst door de partijen heeft automatisch tot gevolg dat
KRCM voor de periode 2020-2030 verzaakt aan alle aanspraken op subsidie vanwege de stad
voor verbeteringswerken aan sportinfrastructuur of voor andere infrastructuurwerken die
KRCM zou uitvoeren.

ARTIKEL 8
Publiciteit:
KRCM verbindt zich ertoe om bij alle communicatie met betrekking tot dit project te vermelden
dat de realisatie tot stand is gekomen “met ondersteuning van de stad Mechelen”.

ARTIKEL 9
Elk bedrog, poging tot bedrog of overtreding van de overeenkomst kan gesanctioneerd worden
met het verlies en terugvordering van rechtswege van de subsidie gedurende 5 jaar nadat het
bedrog, poging tot bedrog of de overtreding werd vastgesteld.
Bovendien zal de ten onrechte uitgekeerde subsidie lastens KRCM worden teruggevorderd, te
vermeerderen met de wettelijke intrest vanaf de datum van betaling van de subsidie.
De stad behoudt zich verder het recht voor om de nog openstaande vorderingen van de stad
op de club in te houden op de toelage.

ARTIKEL 10 – Betwistingen:
Alle betwistingen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Opgemaakt te Mechelen, ,

Namens de stad Mechelen,

E. LAGA
F. BLAVIER
Algemeen Directeur
Voorzitter gemeenteraad

Namens vzw Koninklijke Racing Club Mechelen,

Voorzitter
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