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BESLISSING: AGB Sport Hulshout. Goedkeuring aanpassing prijssubsidiereglement zwembad 2020. 
 
Voorgeschiedenis 

• 1 september 2008: Gemeenteraadsbeslissing waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport Hulshout, afgekort AGB Sport Hulshout werden goedgekeurd. 

• 19 december 2008: Goedkeuring gemeenteraadsbeslissing 1 september 2008 door de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering. 

• 14 januari 2009: Publicatie in het Belgisch Staatsblad van gemeenteraadsbeslissing van 1 september 
2008. 

• 28 november 2019: Goedkeuring Raad van Bestuur AGB Sport Hulshout omtrent goedkeuring 
prijssubsidiereglement zwembad 2020. 

• 16 december 2019: Gemeenteraadsbeslissing omtrent de goedkeuring prijssubsidiereglement 
zwembad 2020. 

• 19 oktober 2020: Beslissing Raad van bestuur omtrent aanpassing prijssubsidiereglement zwembad 
2020. 

Feiten en context 
• Om economisch leefbaar te zijn, is het nodig dat het AGB vanwege de Gemeente Hulshout prijssubsidies 

ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot het zwembad dat door het AGB wordt 
geëxploiteerd. 

Juridische gronden 
• 22 december 2017 en latere wijzigingen: Decreet lokaal bestuur. 

 
 
BESLUIT: unaniem 

 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist het aangepaste prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten 
voordele van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout goed te keuren. 
Artikel 2: 

"AANPASSING PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBAD AGB SPORT HULSHOUT 2020 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout heeft de raming van haar inkomsten en uitgaven gecorrigeerd 
voor het kalenderjaar 2020. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout 
vastgesteld dat, voor het kalenderjaar 2020, de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang tot het 
zwembad minstens 227.520,05 EUR (inclusief 6% btw) voor 2020 moeten bedragen om economisch rendabel te 
zijn. 
Om economisch rendabel te zijn, wenst het autonoom gemeentebedrijf Sport Hulshout vanaf 1 oktober 2020 de 
voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot het zwembad te vermenigvuldigen met  
een factor 7,88. 
De Gemeente Hulshout erkent dat het autonoom gemeentebedrijf Sport Hulshout, op basis van deze ramingen, 
de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot het zwembad moet vermenigvuldigen 
met een factor 7,88 vanaf 1 oktober 2020 om economisch rendabel te zijn. 



Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het gemeentelijk zwembad Hulshout, wenst de 
Gemeente Hulshout dat er tijdens het kalenderjaar 2020 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De Gemeente Hulshout wenst immers de toegangsgelden te 
beperken opdat het zwembad toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente Hulshout verbindt er zich toe om 
voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren 
middels de toekenning van prijssubsidies.  
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Hulshout voor recht op toegang tot het zwembad 
bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een 
factor 6,87 vanaf 1 oktober 2020.  
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van 
een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout. 
In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente Hulshout deze steeds documenteren.  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout moet op de 15de kalenderdag van elke maand de Gemeente 
Hulshout een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens de 
voorbije maand tot gemeentelijke zwembad Hulshout. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen 
prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een 
debetnota die het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout uitreikt aan de Gemeente Hulshout. De Gemeente 
Hulshout dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout binnen de 10 
werkdagen na ontvangst. 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2021 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente Hulshout en 
het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout vóór 30 januari 2021." 
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