Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein
Elk jaar moet het College de gebruiksroosters van de gemeentelijke sportinfrastructuur
valideren. Het gaat hier om het gebruik van zowel de gesloten sporthallen als het
Bertelsonstadion en het Bemptcomplex.
1. Kunt u mij vertellen op welke datum het seizoen 2019-2020 begon?
2. Kunt u mij vertellen wanneer het College het gebruik van deze infrastructuren voor het
seizoen 2019-2020 heeft goedgekeurd?
3. Kunt u mij de gebruiksroosters van alle gemeentelijke sportinfrastructuren bezorgen?
4. Kunt u mij tot slot de lijst van clubs/gebruikers bezorgen die nog niet aan al hun
financiële verplichtingen tegenover de gemeente voor het seizoen 2018-2019 hebben
voldaan, met vermelding van het bedrag van de uitstaande schulden?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

Antwoord van Mijnheer Ouartassi:
Mijnheer Loewenstein:
1. Zoals u weet, begint een sportseizoen in september en eindigt het in juni. Voor het
seizoen 2019-2020 begonnen de clubs te komen vanaf maandag 2 september.
2. De gebruiksroosters werden laat gepresenteerd, op 12 september, omwille van een
aantal onzekerheden: de zaal Vroege Groenten zou sluiten voor werkzaamheden
waarvoor we nog wachtten op bevestiging om eventueel oplossingen te vinden voor zo
veel mogelijk aantal huurders, terrein 7 dat klaar moest zijn voor het seizoen maar
waarvan we nog geen echte informatie hadden, de Centr’Al die ook beschikbaar ging
zijn voor het begin van het schooljaar. Kortom, het is een bijzonder seizoen en we zijn
druk bezig (de sportdienst) met het oplossen van alle gebruiksaanvragen.
Wat de infrastructuur betreft die door stabiele huurders (Bempt, Klein Sportpaleis,
Hall Van Volxem) wordt gebruikt, is er een automatische verlenging.
3. De roosters worden door de sportdienst naar uw e-mailadres gestuurd.
4. Voor seizoen 2018-2019 moet de concessiehouder de bedragen naar de verschillende
clubs sturen. Hij heeft bijna alle bedragen van de vorige seizoenen ontvangen. De lijst
zal ons worden verstrekt zodra hij zijn boekhouding heeft afgerond.
De clubs hebben de facturen voor de gebruikskosten betaald. Daardoor kunnen wij
stellen dat alles in orde is ten aanzien van de gemeente.
Dat wordt bevestigd door zowel de sportdienst als de dienst financiën.
De lijst met clubs is opgenomen in de roosters.
Met vriendelijke groeten,

