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Goedkeuring subsidiereglement voor het zwemmen in Herentals,
Nijlen en Heist-op-den-Berg aan een verlaagd tarief voor
inwoners van Herenthout

De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en later wijzigingen;
Gelet op de beleidsintenties van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van
de meerjarenplanning 2014-2019, in het bijzonder de strategische nota bij de
meerjarenplanning;
Overwegende dat in de strategische nota onder actie A-07.03.04 de organisatie van
laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor kansengroepen door transversale
samenwerking is opgenomen;
Overwegende dat er geen openbaar toegankelijk zwembad is in de gemeente Herenthout;
Overwegende dat de gemeenten Herentals en Nijlen een lager tarief aanbieden voor inwoners
versus niet-inwoners;
Overwegende dat er vanuit de bevolking een vraag gekomen is om dit in overweging te
nemen;
Gelet op het voorstel van de sportdienst;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement voor het
zwemmen in Herentals, Nijlen en Heist-op-den-Berg aan een verlaagd tarief voor inwoners
van Herenthout als volgt:

"Artikel 1.
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op de begroting goedgekeurde kredieten
wordt met ingang van 1 september 2018 een subsidie verleend bij de aankoop van de in
artikel 2 beschreven toegangsbewijzen voor de zwembaden in Herentals, Nijlen en Heist-opden-Berg.
Artikel 2.
Volgende types toegangsbewijzen komen in aanmerking voor de subsidie:
-

10-beurtenkaart;

-

20-beurtenkaart;

-

Jaarabonnement;

-

Gezinsabonnement.

Artikel 3.
De subsidie is gelijk aan het verschil in de aankoopprijs van het toegangsbewijs voor inwoners
en de aankoopprijs van het toegangsbewijs voor niet-inwoners van de desbetreffende
gemeente.
Artikel 4.
Om in aanmerking te komen moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

In Herenthout gedomicilieerd zijn;

Één van de in artikel 2 beschreven toegangsbewijzen voor de zwembaden in Herentals,
Nijlen of Heist o/d Berg aankopen.
Artikel 5.
De inwoners kopen een toegangsbewijs aan in Herentals, Nijlen of Heist-op-den-Berg. Bij het
voorleggen van hun bewijs van betaling en na het volledig invullen van het daartoe bestemde
aanvraagformulier, kunnen inwoners voor dit individueel toegangsbewijs een toelage, zoals
bepaald in artikel 3, ontvangen van het gemeentebestuur.
Artikel 6.
De subsidie dient aangevraagd via het aanvraagformulier ‘subsidie bij aankoop
toegangsbewijzen zwembaden’ dat beschikbaar is op de website van de gemeente en bij Loket
Vrije Tijd. Op deze aanvragen is een beperking in aantal (artikel 7) en een beperking in tijd
(artikel 8) van toepassing.
Artikel 7.
Een geldige aanvraag is beperkt tot één aanvrager, waarbij met één aanvraagformulier de
subsidie gevraagd wordt voor één van de in artikel 2 beschreven toegangsbewijzen.
Artikel 8.
Het aantal aanvragen is beperkt in tijd, afhankelijk van het type toegangsbewijs waarvoor
men een subsidie aanvraagt:
-

10-beurtenkaart

maximaal één geldige aanvraag per maand;

-

20-beurtenkaart

maximaal één geldige aanvraag per maand;

-

Jaarabonnement

maximaal één geldige aanvraag per jaar;

-

Gezinsabonnement

maximaal één geldige aanvraag per jaar.

De aanvraag moet gebeuren, uiterlijk 60 dagen na de aankoopdatum van het betrokken
toegangsbewijs.
Artikel 9.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de gestelde voorwaarden niet
werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende subsidie
geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene(n) en deze tijdelijk of definitief
uitsluiten van de voordelen van dit reglement."

Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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