STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:

25.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys,
Hamid Rif f i, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine
Van den Brande, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, 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, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

FINANCIËN-BELASTINGEN. Vaststelling retributiereglement voor zwemmen in
open water - Keerdok, met ingang van 1 juli 2021 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2025.

De beslissing wordt genomen met 36 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,
Tine Van den Brande, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra
Hadnan, Shanna Jacops) en 1 stem tegen (Dirk Tuypens).

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 47: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Het retributiereglement voor zwemmen in open water - Keerdok wordt ingevoerd vanaf 1 juli
2021.
Het retributiereglement “voor zwemmen in open water - Keerdok” is als bijlage bij dit besluit
gevoegd. Dit is het kaderreglement waarin de raad een machtiging geeft aan het college om
de tarieven vast te stellen.
De vaststelling van de tarieven door het college van 14 juni 2021, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de raad van 28 juni 2021, bevindt zich in
bijlage.
Juridische grond
Het hersteldecreet van kracht vanaf 1 juli 2009 geef t aan de gemeenteraad de mogelijkheid
om een machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de
tarieven van deze retributie vast te stellen.
Artikel 43, § 2, 15° van het gemeentedecreet stelt:
“De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen
toevertrouwd worden:
…
15° het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
hef fen van de retributies en de voorwaarden ervan;
…”

Dit betekent dat het retributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad het kader is en dat
de raad het college machtigt om de concrete tarieven in te vullen.
Financiële gevolgen
Jaarlijkse opbrengst van 10.000,00 euro op raming MJP007985 - 2021/7010200/80/0741/01

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het retributiereglement voor zwemmen in open water – Keerdok in te
voeren met ingang van 1 juli 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement vast als volgt:
De gemeenteraad van de stad Mechelen;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het f eit dat de stad Mechelen de last draagt voor de organisatie van het zwemmen in
open water zodat het passend is dat deelnemers een deelnameprijs betalen;
Gelet op het f eit dat de UiTpas streeft naar de optimalisering van sportparticipatie bij Mechelse
bewoners met een laag inkomen;
Gelet op het f eit dat er materiaal- en andere kosten worden gemaakt;
Gelet op de f inanciële toestand van de stad;
BESLUIT :

Artikel 1 - Met ingang van 1 juli 2021, voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt
voor zwemmen in open-water, site Keerdok, een retributie gevestigd.
Artikel 2 - De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt per persoon en per
toegang vastgesteld voor:
▪

Ticket + 18 jaar

▪

Ticket – 18 jaar

▪

UIT-pas met kansentarief + 18 jaar en – 18 jaar

De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt per club en per baan
vastgesteld voor:
•

Clubzwemmen, indien 1 eigen redder wordt voorzien:
o

+ 18 jaar

o

- 18 jaar

De houders van een UiTpas betalen een verminderde retributie.
Artikel 3 - Indien de sportdienst de aanvraag annuleert kan de aanvrager kiezen voor een
terugbetaling of een verplaatsing. De retributie wordt niet terugbetaald na
annulatie door de aanvrager.

Artikel 4 - In de verschuldigde retributie zijn de kosten van de redders, de verzekering, de
accommodatie en de administratie inbegrepen.
Artikel 5 - De bedragen worden vooraf in handen van de f inancieel directeur of zijn
af gevaardigde betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
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Artikel 6 - Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 7 - Het college van burgemeester en schepenen werd bij gemeenteraadsbesluit van 25
f ebruari 2019 gemachtigd tot het vaststellen van het tarief van de retributie.

Artikel 8 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286
van het decreet over het lokaal bestuur.
Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Bij verordening:

Mechelen, 30 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

Voor bekendmaking
Mechelen, 30 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur
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