Nijverdal,
5 november 2013

Besluit

Nr.
13INT03041

De raad van de gemeente Hellendoorn;
Gezien het voorstel van de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport in de
gemeente Hellendoorn (BLOS) d.d. 9 september 2013 en het voorstel van het college van
Burgemeester en Wethouders van 17 september 2013;
Gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet, alsmede het besluit van het college
van Burgemeester en wethouders van 24 januari 2012, nr. 12INT00241, regelende de taak,
bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van deze commissie;
B e s l u i t vast te stellen de:
Voor het jaar 2014 de op de bijlage vermelde tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke
sportaccommodaties vast te stellen onder de navolgende bepalingen:

Artikel 1
Dit tarievenbesluit verstaat onder:
a.
leeftijd
:
b.
volwassenen
:
c.
kinderen
:
d.
65+ers
:
e.
een bad
:
f.

seizoen

:

g.

gebruiksuren

:

de leeftijd op 1 januari van het betreffende kalenderjaar;
personen met een leeftijd van 18 jaar en ouder;
personen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar;
personen van 65 jaar en ouder;
het eenmaal per dag gebruik maken van het gemeentelijk
zwembad in de gemeente Hellendoorn;
het gehele jaar met uitzondering van de door de BLOS
bekend gemaakte perioden waarin geen gebruik kan
worden gemaakt van sportvoorzieningen;
het aantal uren gebruik en de benodigde uren voor het
gereedmaken van de accommodatie voor zover ander
gebruik hiervoor moet wijken. (In geval van grote
evenementen worden er geen kosten in rekening gebracht
voor de opbouwuren en de uren voor het
opruimen/schoonmaken).

Artikel 2
1.
2.
3.
4.

De 10- en 25-badenkaarten zijn 6 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van
afgifte.
De 50- en 100-badenkaarten zijn 12 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van
afgifte.
Een zwemleskaart is gedurende 6 weken geldig voor één zwemles van 1 uur per
week.
Van de onder 1. t/m 3. genoemde termijnen kan worden afgeweken na voorafgaande
toestemming door of vanwege de BLOS.
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Artikel 3
Beschadigde en/of zoekgeraakte passen kunnen worden vervangen door duplicaten, waarvoor
7,50 per pas verschuldigd is.
Artikel 4
1.
2.
3.
4.

De verschuldigde entree- en lesgelden moeten worden voldaan vóór het gebruik van
de zwembaden.
Van de betaling van de entree- en lesgelden wordt een bewijs verstrekt, dat op
verzoek van de met het toezicht hierop belaste ambtenaar moet worden getoond.
Restitutie van verschuldigde lesgelden is onder door de BLOS te bepalen voorwaarden
mogelijk.
Restitutie van ongebruikte baden op een meerbadenkaart is niet mogelijk.

Artikel 5
Het recht tot gebruik van de zwembaden geldt alleen, wanneer deze voor belanghebbenden
geopend zijn.
Artikel 6
Voor het gebruik met een winstoogmerk van de sportaccommodaties vermeld onder A.
(zwembad) in de tarieven gemeentelijke sportaccommodaties wordt per gebruikssituatie een
tarief vastgesteld en dit gebruik wordt contractueel vastgelegd.
Artikel 7
In bijzondere gevallen kan de BLOS een afwijkend tarief in rekening brengen.
Artikel 8
1.
2.

3.

Indien een gebruiker de huur voorafgaande aan het gebruik annuleert, wordt van
gemeentewege geen gebruiksvergoeding in rekening gebracht.
Indien annulering van het gebruik na de datum van het voorgenomen gebruik
plaatsvindt wordt van gemeentewege de volledige gebruiksvergoeding in rekening
gebracht.
Bij incidentele commerciële verhuur wordt een annuleringsregeling opgenomen in de
af te sluiten overeenkomst.

Artikel 9
Bij het houden van toernooien is voor het hanteren van de tariefscategorie bepalend of er door
groepen of verenigingen uit de gemeente Hellendoorn aan het toernooi wordt deelgenomen.
Artikel 10
Het tarief per team, zoals genoemd in de tarieven van sportterreinen onder B.1.a., wordt bepaald
door en berekend op basis van het aantal competitieteams per 1 januari 2013.

Artikel 11
Vrijgesteld van de tarieven voor het gebruik van de vergaderruimte in sportzaal Bachlaan zijn de
in de gemeente Hellendoorn gevestigde binnensportverenigingen welke niet over een eigen
clubruimte beschikken.
Vrijgesteld van de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke tribune-elementen en de
afdekvloer (exclusief leggen en verwijderen) zijn de gemeentelijke sportverenigingen.
Vrijgesteld van de tarieven voor het gebruik van de aantikplaten tijdens wedstrijden in Het Ravijn
zwem sport zorg- is de gemeentelijke zwemvereniging.

II. te bepalen dat:
A.

dit besluit in werking treedt op 1 januari 2014;

B.

het besluit van 8 november 2012, nr. 12INT01521 tot vaststelling van de tarieven
voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 1
januari 2013 vervalt.

De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

