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Het gemeentedecreet van 15 juli 2015

verwijzingsdocumenten


Het ontwerpreglement betreffende het leggen, schoonmaken en wegnemen van
beschermmatten in sportzalen



Het advies van de cultuurraad van 21 maart 2016



Het advies van de jeugdraad van 19 maart 2016



Het advies van de sportraad van 23 mei 2016



Het collegebesluit van 7 juni 2016

feiten, context en argumentatie


Het college vroeg een administratieve commissie (technische dienst, jeugd, sport en cultuur
aangevuld met de schepenen sport en cultuur) om de voorstellen van de afdeling vrije tijd
omtrent het leggen, schoonmaken en wegnemen van de beschermmatten voor sportvloeren
nader te bekijken en aan te passen.



De door de commissie aangepaste tekst, die besproken werd in het college van 8 maart 2016,
werd ter advisering voorgelegd aan de cultuurraad, aan de jeugdraad en aan de sportraad.



De algemene vergadering van de cultuurraad van 19 maart 2016 geeft een gunstig advies aan
bovenstaand ontwerpreglement.



De algemene vergadering van de jeugdraad van 19 maart 2016 heeft het reglement unaniem
positief geadviseerd.



De algemene vergadering van de sportraad adviseert het gemeentebestuur het
ontwerpreglement dat besproken werd in het college van 8 maart 2016 als volgt aan te
passen: art. 1 – procedure ‘plaatsen, schoonmaken en wegnemen’ van de
beschermingsmatten – punt 4: Hierbij wordt de effectieve kost aangerekend met een minimum
van 100 euro.



Het college gaat akkoord met het bovenstaand advies nr. 1 - 2016 gegeven door de sportraad
op 23 mei 2016.

GEWONE STEMMING
Met algemeenheid van stemmen

beslissing:
artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaand gebruikersreglement goed betreffende het leggen,
schoonmaken en wegnemen van beschermingsmatten in sportzalen:
GEBRUIKERSREGLEMENT BETREFFENDE
HET ‘LEGGEN, SCHOONMAKEN EN WEGNEMEN’ VAN BESCHERMINGSMATTEN IN
SPORTZALEN
Art. 1: Beslissing tot het leggen van de matten


De dienst cultuur beslist in overleg met de dienst sport over de noodzaak van het leggen van
de matten, dit wordt op het contract gezet. Voor niet-sportief gebruik van de sporthal
Ichtegem en de sporthal Eernegem, alsook voor gebruik door sporten die niet op een
sportvloer thuishoren, worden de beschermmatten steeds open gelegd. Indien de sporthal in
Eernegem gehuurd wordt voor een sportactiviteit waarbij toeschouwers op de sportvloer lopen
en er een mogelijkheid tot beschadiging bestaat moet de sportvloer altijd volledig afgedekt
worden. Voor de polyvalente zaal De Klokkenput hoeft dit in principe niet en zal de dienst
cultuur, toerisme en erfgoed (uitleendienst) of de sportdienst op basis van de aanvraag van de
gebruiker beslissen of er al dan niet matten dienen te worden gelegd.

Art. 2: Procedure ‘plaatsen, schoonmaken en wegnemen’ van de beschermingsmatten


Als er matten dienen gelegd te worden zorgt de technische dienst dat het nodige materiaal
aanwezig is in de betrokken locatie.



Betreft het een organisatie van het gemeentebestuur, dan worden de matten geplaatst (het
schoonmaken gebeurt door de poetsdienst) en weggenomen door de technische dienst
tijdens de diensturen.



Betreft het een organisatie door een vereniging of andere huurders, dan worden de matten
gelegd door de organisator met hulp van de zaaltoezichter of een medewerker van de
technische dienst. Hiertoe dient de organisatie een afspraak te maken (en stipt na te leven)
met de zaaltoezichter of de technische dienst en te voorzien in minstens drie fysiek sterke

personen. Het leggen van de matten mag in geen geval de reguliere sportactiviteiten in de
weg staan. De matten worden steeds gelegd met een overlap van minstens 5 cm.


Na gebruik worden de matten geveegd en met een half natte dweil proper gekuist door de
vereniging. De matten worden daarop gecontroleerd door zaaltoezichter of poetsdienst.
Indien de matten niet proper gekuist zijn, worden deze op maandagmorgen schoongemaakt
door de poetsdienst en wordt de rekening bezorgd aan de organisator. Hiervoor wordt de
effectieve kost aangerekend met een minimum van 100 euro. Indien de matten wel proper
gekuist zijn (enkel het oordeel van de zaaltoezichter of de poetsdienst geldt) moet de
organisator de matten terug opbergen. Ook hier dient te organisator te voorzien in minimaal
drie fysiek sterke personen en wordt hij bijgestaan door de zaaltoezichter of de poetsdienst.



Indien het gaat om fuiven die door erkende Ichtegemse jeugdverenigingen worden
georganiseerd, dienen de matten na het evenement wel te worden opgekuist met een half
natte dweil zodat het meeste vuil weg is, maar zullen de matten verder door de poetsdienst
worden gekuist en door de technische dienst worden weggenomen.



Indien twee verenigingen in hetzelfde weekend na elkaar dezelfde locatie gebruiken, dient de
eerste vereniging ervoor te zorgen dat de matten in propere toestand aan de volgende
kunnen worden overgegeven. De zaaltoezichter of de poetsdienst keurt de toestand van de
matten. Indien voor het volgende gebruik de matten dienen te worden verwijderd, zorgt de
eerste vereniging voor minstens drie fysiek sterke personen die de (propere) matten samen
met de zaaltoezichter of de technische dienst oprollen. Voor de laatste vereniging geldt de
procedure als hierboven beschreven.



Het kuisen van de matten met een half natte dweil is de regel. Het blijft steeds de
verantwoordelijkheid van de vereniging ervoor te zorgen dat de matten na gebruik proper zijn.
Indien bij controle wordt vastgesteld dat de matten vuil zijn achtergelaten, wordt uiteindelijk op
kosten van de vereniging tot reiniging overgegaan.

artikel 2: Het reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van
zowel de datum waarop het reglement werd aangenomen als de datum waarop het op de website
bekendgemaakt worden (volgens art 186 van het gemeentedecreet).
artikel 3: Het reglement treedt in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan op de gemeentelijke
website (volgens art 187 van het gemeentedecreet).
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de diensten cultuur, jeugd en sport, aan
de technische dienst, de financieel beheerder en aan de voorzitters van de cultuur-, jeugd- en
sportraad.
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