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Zitting van 5 september 2006
Tegenwoordig : Stefaan Platteau, burgemeester
Jeanne Donvil-De Smedt, Georges De Vliegher, Walter Zelderloo, Marc De
Meulemeester, Elke Zelderloo, Carine Walravens, Rita Dedobbeleer, schepenen
Jozef De Ridder, Jan Margot, Julien Sergoigne, Piet De Maesschalck, Jeanine
Bouté-Biermans, Michel Dandoy, Jozef Valkeniers, Karel De Ridder, Luc
Straetmans, Paula Massagé, Willy Segers, Luc Deleu, Jürgen Ceder, Michel
Valkeniers, Koen Diegenant, Danny Smagghe, Bruno Steenput, Marc Willen,
Dirk Van Hoegaerden, Bieke Toelen, Natascha Rons-Vanhee, Johan De Smet,
Bernadette Groenweghe-Van Coillie, raadsleden
Hubert Van den Nest, secretaris
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2003 houdende
vaststelling van de huurtarieven voor de atletiekaccommodatie op het
sportcomplex Roelandsveld te Dilbeek;
Overwegende dat onder de rubriek scholen geen specifiek huurtarief is
voorzien voor hoger onderwijs;
Overwegende dat de hogeschool Ehsal-Parnas gebruik maakt van de
atletiekaccommodatie, en daarenboven van 2 voetbalvelden en sportmateriaal,
eigendom van de gemeente, en dat bijgevolg het tot nu toe aangerekende tarief
voor gebruik van de accommodatie, namelijk € 14,40 per uur, niet in
verhouding staat met het verstrekte gebruik;
Overwegende bovendien dat Ehsal-Parnas niet kan aanzien worden als een
gemeentelijke organisatie;
Overwegende dat het daarom aangewezen is een tarief toe te voegen voor
gebruik door hoger onderwijs, dat de werkelijke kostprijs bij benadering dekt;
BESLUIT: met algemene stemmen
ARTIKEL 1.- Voor het gebruik van de atletiekaccommodatie op het
sportcomplex Roelandsveld te Dilbeek worden volgende tarieven vastgesteld:

Gebruikerscategorie
tarief/uur
GROEPEN
° aangesloten bij een Dilbeekse adviesraad
- piste
€
9,60
- piste en kleedkamers
€
13,40
- verlichting
€
4,80
° niet aangesloten bij een Dilbeekse adviesraad
- piste
€
28,80
- piste en kleedkamers
€
40,20
- verlichting
€
14,40
SCHOLEN
° Dilbeekse lagere scholen
gratis
° Dilbeekse secundaire scholen
€
14,40
° Hoger onderwijs
€
60,00
INDIVIDUELEN met abonnementskaart
mits inachtnemen van volgende voorwaarden:
- enkel gebruik piste met uitzondering van binnenbaan
- geen gebruik van kleedkamers
- niet tijdens gebruiksuren van Dilbeek Atletiek Club
° Dilbeekse individuelen
gratis
° niet-Dilbeekse individuelen (prijs per jaar)
€
50,00
DILBEEK ATLETIEK CLUB
geregeld via overeenkomst gemeente-DAC (GR.13 oktober 1998)

ARTIKEL 2.- Een kopie van dit besluit zal worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid
Namens de raad:
De secretaris,
(get.) Hubert Van den Nest

De voorzitter,
(get.) Stefaan Platteau

Voor gelijkvormig afschrift:
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Hubert Van den Nest

Stefaan Platteau

