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Rotselaar

BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Autonoom gemeentebedrijf Rotselaar
Zitting van 24 juni 202'l
Aanwezig

3.

Piet De Bruyn, voorzitter;
Nico Lodewijks, Hans Van Hyfte, Freddy Michiels, Frank Staes, Yannick
Heyligen, Steven Arrazola de Onate, Ann Van Criekinge, Els Heremans, Dirk
Jacobs, Diane Discart, Brent Gomand, leden raad van bestuur;
An Craninckx, secretaris;

Tarievenreglement'dePlas'

Voorgeschiedenis
' Het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar over het tarievenreglement voor
Rotselaarse sportaccomodaties van 25 maart 2013.
' Het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar over het voorstel van
statutenwijziging en gecoórdineerde statuten van het AGB Rotselaar van 16 december 201g.
' Het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar over de beheersovereenkomst
tussen de gemeente Rotselaar en het AGB Rotselaar van 16 december 201g.
' Het besluit van de gemeenteraad over de beheersovereenkomst tussen de gemeente Rotselaar
en het AGB Rotselaar van 17 december 2019.
' Het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 over de beheerovereenkomêt domein
Ter Heide.
' Het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar over de overdracht van de exploitatie
van zwemzone 'de Plas' naar het AGB Rotselaar van 24 juni 2021.
Feiten en context
Domein Ter Heide, in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos, is een prachtig natuurdomein
gelegen in het groene hart van de gemeente Rotselaar.
' Door de nieuwe beheerovereenkomst domein Ter Heide is het ontwikkelen van activiteiten, zoals
het uitbaten van zwemzone 'de Plas', verzekerd voor de komende jaren.
' Het uitbaten van zwemzone 'de Plas' binnen domein Ter Heide resulteert onder het AGB
Rotselaar.
' Het AGB Rotselaar wenst de commerciële uitbating van zwemzone 'de Plas' op een kwalitatieve
en veilige verder te zetten en investeert hrervoor sterk in personeel en infrastructuur.
' De Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar staat in voor een financieèl gezonde bedrijfsvoering
waarbij de kosten en opbrengsten van haar activiteiten en dienstverlening zoveel als mogeiilt< opelkaar dienen te worden afgestemd binnen een commerciële context.
Voor
het optimaliseren van de uitbating van zwemzone 'de Plas' is het bijgevolg noodzakelijk om
'
het bestaande tarievenreglement te herbekijken, rekening houdende met volgende parameters:
- De huidige toegangstarieven werden niet meer aangepast en niet meer geïndexeerd sinds begin

'

2013;
- De stijgende kosten voor verdere professionalisering van de uitbating;
- De hogere personeelskosten en kosten voor de uitbating en het onderhoud van de zwemzone;
- De uitdagingen van het AGB Rotselaar inzake investeringen en exploitatie;
- Het stimuleren van het fietsgebruik binnen de gemeente Rotselaar, zo krijgen bezoekers die de
fiets als vervoersmiddel kiezen een voordeeltarief.
Juridische gronden
. Artikelen 235 en 236 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit
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Na beraadslaging,
11 stemmen voor: Piet De Bruyn, Nico Lodewijks, Hans Van Hyfte, Freddy Michiels, Yannick
Heyligen, Steven Arrazola de Onate, Ann Van Criekinge, Els Heremans, Dirk Jacobs, Diane Discart
en Brent Gomand
1 niet gestemd: Frank Staes
Artikel 1:
De Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar verklaart zich akkoord met het tarievenreglement 'de
Plas' binnen domein Ter Heide als volgt vastgelegd:
1. Tijdens het jaarlijks vastgelegde zwemseizoen voor zwemzone 'de Plas' is bij redderstoezicht
zwemmen en waterrecreatie toegestaan.
2. Volgende betalende inkomtarieven zijn van toepassing:
- voorlersonen die niet zijn gedomicilieerd in de gemeeÁte Rotselaar met de auto als vervoersmiddel:
7,50 euro per persoon en 70 euro voor een tienbeurtenkaart (uitzondering: eerder aangekochte
tienbeurtenkaarten blijven geldig van de op dat moment geldende regeling van aankoop);
- voor personen die niet zijn gedomicilieerd in de gemeente Rotselaar met de fiets als vervoersmiddel:
5 euro per persoon. Elke bezoeker die van dit voordeeltarief wenst gebruik te maken, moet aan de
toezichter aantonen dat de bezoeker met de fiets ter pláatse is gekomen;
- voor begeleide groepen van minimaal 10 personen (begeleiding niet meegerekend): 4 euro per
persoon;
- voor triatleten na vertoon van hun wedstrijdlicentie van Tríatlon Vlaanderen: 4 euro per persoon.
3. Volgende gratis inkomtarieven zijn van toepassing:
- voor gedomicilieerde inwoners van de gemeente Rotselaar na vertoon van hun identiteitskaart;
- voor kinderen tot en met 1 ,10 meter (aan de inkom wordt dit geverifieerd);
- voor kinderen die officieel zijn geregistreerd bij een huisvesting verlenende ouder die in de gemeente

Rotselaar is gedomicilieerd via een registratie van gedeelde huisvesting / gedeeld verblijf;
- voor het personeel van het Agentschap voor Natuur en Bos werkzaam op het domein;
- voor het personeelvan het Lokaal Bestuur Rotselaar en alle op hetzelfde adres gedornicilieerde
gezinsleden;
- voor begeleide groepen van zomerkampen van een erkende kamplocatie binnen de gemeente
Rotselaar en dit voor maximaal 2 gratis toegangen per zwemseizoen;
- voor groepen van erkende verenigingen van de gemeente Rotselaar binnen het kader van hun
wekelijkse werking van de betreffende groep;
- voor groepen van erkende jeugdbewegingen van de gemeente Rotselaar binnen het kader van een
begeleide activiteit van de betreffende groep.
4.'Volgende drankentarieven aan de drankenstand van zwemzone'de Plas'zijn van toepassing:
- voor water plat en water bruis: 3 euro per flesje 50c1.;
- voor frisdranken (cola, cola zero, fanta, ice-tea en anderen): 3,50 euro per flesje 50c1.

Artikèl 2:
Het nieuwe tarievenreglement 'de Plas' binnen domein Ter Heide treedt in werking vanaf 1 juli 2021
na bekendmaking overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

Opgemaakt op 28 juni 2021

An Craninckx

Piet De Bruyn

secretaris

voorzitter
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