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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET GEMEENTERAAD
AGB Pelt - wijziging reglement op de prijssubsidies. AGB Pelt - wijziging reglement op de prijssubsidies.
VERGADERING VAN 28/04/2022
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Carine Van Gerven, Anita Horions, Kim
Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann, Hans Proost, Louis
Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
AGB Pelt - wijziging reglement op de prijssubsidies.
Aanleiding en doel
De BTW-administratie heeft zich in een Administratieve Beslissing nr. ET 129.288 van 19 januari 2016 uitgesproken
over de toepassing van de BTW-reglementering op subsidies die door gemeenten verstrekt worden aan autonome
gemeentebedrijven.
Het reglement op de toekenning van prijssubsidies werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Overpelt van 29
september 2016 en gewijzigd bij latere besluiten.
Het is wenselijk om het reglement op de prijssubsidies aan te passen om het AGB Pelt in staat te stellen om een
positief operationeel resultaat te boeken.
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het standpunt van de BTWadministratie (Adm. Beslissing nr. ET 129.288 van 19.01.2016, publ. 3 februari 2016).
Financiële impact en visum
De financieel directeur verleende zijn visum.
Motivering
De operationele inkomsten en uitgaven voor 2022 werden vastgesteld op basis van een realistische inschatting.
Op basis van deze raming heeft het AGB vastgesteld dat de tarieven voor het recht op toegang tot de
sportinfrastructuur en de culturele infrastructuur alsook het verlenen van het recht om er gebruik van te maken
onvoldoende zijn om economisch rendabel te zijn en aldus tot een positief operationeel resultaat te kunnen komen.
Op basis van deze ramingen werd vastgesteld dat de inkomsten minstens 2.795.243,90 euro moeten bedragen om
economisch rendabel te zijn.
De prijssubsidie wordt toegekend in het kader van het democratisch houden van de toegangsprijzen. Rekening
houdend met de sportieve, culturele en sociale functie van de betreffende infrastructuur, wenst de gemeente dat er
geen extra aanrekening van bedragen gebeurt ten aanzien van gebruikers en bezoekers, opdat alle accommodaties
toegankelijk zouden zijn voor iedereen. De gemeente is daarom bereid om zich ertoe te verbinden om vanaf 1 mei
2022 de prijsaanpassing toe te staan middels de verhoging van de toekenning van de gewijzigde prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente bedraagt de prijs inclusief btw die de afnemer van de
dienst of het goed betaalt, vermenigvuldigd met een factor zoals opgenomen in bijgevoegde tabel, zodat de
vergoedingen die door de gebruiker zelf effectief dienen betaald te worden (eigen bijdragen) dezelfde blijven als
voorheen.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT :
Artikel 1.De gemeente Pelt zal prijssubsidie toekennen aan het AGB Pelt voor het verlenen van dienstprestaties en/of leveren
van goederen zoals aangegeven in dit reglement.
Artikel 2.Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt vanaf 1 mei 2022.
Artikel 3.De gemeente Pelt erkent dat het AGB Pelt, op basis van de ramingen, de huidige prijzen (inclusief BTW) moet
vermenigvuldigen met de factor opgenomen in bijgevoegde tabel om economisch rendabel te zijn.
Artikel 4.Jaarlijks worden de tarieven voor de vrijetijdsaccommodaties vastgesteld per type accommodatie die een bepaalde
categorie bezoekers moet betalen. In bijgevoegde tabel wordt de prijssubsidie (inclusief BTW) opgesomd die de
gemeente Pelt betaalt.
Artikel 5.Deze gesubsidieerde prijzen kunnen steeds herzien worden in het kader van een tussentijdse evaluatie van de
exploitatieresultaten van het AGB Pelt. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de gemeente
deze steeds documenteren.
Artikel 6.Het AGB Pelt bezorgt aan de gemeente op regelmatige tijdstippen een overzicht van de gepresteerde diensten en
geleverde goederen met betrekking tot de gesubsidieerde prijzen. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te
betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels een
vorderingsdocument dat het AGB Pelt uitreikt aan de gemeente. De gemeente dient te betalen aan het AGB Pelt
binnen de maand na ontvangst van vermeld document.
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