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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 augustus 2022

VRIJE TIJD

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Wouter Allijns, schepen; de heer Bert Herrewyn, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; mevrouw Stephanie Demeyer, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; mevrouw Petra Verhenne, waarnemend algemeen directeur

16 2022_CBS_01485 Retributies 2022 - Verkoopartikelen 
prestaties , abonnementen en dagpassen  
Sport Kortrijk - Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te stellen, 
ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies. De gemeenteraad 
geeft echter vanaf 1 januari 2020 volledige delegatie aan het college van burgemeester en schepenen 
om het tarief en wijze van inning te bepalen voor drankprijzen en verkoopartikelen. Hierdoor kan op 
een vlotte manier ingespeeld worden op veranderende omstandigheden en kan een snelle en flexibele 
werking gegarandeerd blijven.

Argumentatie
Drie wijzigingen op de lijst van verkoopartikelen van Sport Kortrijk:

• Het verkoopartikel 'abonnementen' van Sport Kortrijk' wordt aangepast in functie van een 
verhoging van de stijgende kost van de sportlesgevers. 

• Het verkoopartikel  'Dagpas 2 beurten incl.kaart' wordt geschrapt, is om praktische redenen 
niet langer van toepassing, er wordt nu gewerkt met een QR-code.

• Het verkoopartikel 'prestaties ': toevoeging van een aangepast tarief enkel voor instellingen.

De nieuwe tarieven worden vanaf september 2022 toegepast aangezien het sportjaar Sport Kortrijk in 
september start.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad.

Advies
Financiën algemeen
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Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De lijst met de gewijzigde verkoopartikelen zoals opgenomen in bijlage, vanaf september 2022 vast te 
stellen.

Punt 2
Deze nota als addendum toe te voegen aan de CBS-beslissing 'Retributies drankprijzen en 
verkoopartikelen 2021- delegatie CBS' van 22 november 2021.

Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
1. CBS tarieven verplichte bijlage (2).pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

Wnd. Algemeen directeur

(get.) Petra Verhenne

Voor eensluidend afschrift:

Afgeleverd te Kortrijk,

De Gemachtigde Ambtenaar,

Art. 126 NGW

Burgemeester

(get.) Ruth Vandenberghe


