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1. Meerjarenplan 2020 - 2025 
Tot eind 2019 is het oud meerjarenplan voor sport nog geldende. Momenteel is het nieuwe 
beleidsplan nog in de opmaak. Alle diensten zijn bezig om het huidige bestuursakkoord om te zetten 
in strategische doelstellingen en de daaruit volgende operationele doelstellingen, actieplannen en 
acties zoals in de voorbije legislatuur. 
De doelstellingen werden geformuleerd door de ambtenaren en zijn al teruggekoppeld naar het 
kabinet en de schepen. Deze  zijn echter nog niet gekoppeld aan budgetten. Zonder deze oefening 
kan de huidige schepen dan ook geen concrete doelen toelichten gezien de haalbaarheid nog 
financieel moet worden afgetoetst. In september hoopt de schepen een overzicht te geven hiervan.  
De schepen benadrukt dat de doelstellingen die voorop zullen worden gesteld niet goedgekeurd 
zullen worden op het schepencollege alvorens deze af te toetsen met de adviesorganen voor sport, 
jeugd en cultuur. 

 
 

2. Verslag Commissie subsidiëring 
Voor de Raad van Bestuur kwam de commissie subsidiëring een eerste keer samen. Hierin werd het 
huidige subsidiereglement clubwerking overlopen alsook de huidige manier van beoordeling van de 
verschillende parameters. Aan de hand van de gegeven info en presentatie van de verwerkingstabel 
werden de grootste pijnpunten en bedenkingen van het huidige reglement besproken. De grootste 
werkpunten zijn o.a.: 
 
 Beoordeling van de grote manifestaties 
 Tussenkomst voor het gebruik van niet-stedelijke sportinfrastructuur 
 Actualiteit/interpretatie van de ingediende ledenlijsten 



 Objectiviteit en nut van sommige parameters (officials, onderlinge samenwerking, inspraak 
leden, indienen inlichtingenfiche,…) 

 Verdeling van de percentages over de diverse parameters 
 … 

De volgende vergadering van de commissie subsidiëring werd vastgelegd op dinsdag 17 september. 
Via mail houden de diverse leden van de commissie contact om de beoordeling van de verschillende 
parameters bij te stellen en te komen tot een concreet voorstel. Het doel is om het herwerkte 
reglement voor te leggen op de gemeenteraad van december. 

 
De subsidiëring Topsport kwam ook even kort aan bod, maar zit in een apart reglement en zal later 
aan de orde komen.  

 
 

3. Toekennen uren nieuwe sporthal + advies naam nieuwe sporthal 
De toekenning van de uren in de nieuwe sporthal ging vrij vlot. Davy Thielens van de dienst Sport 
heeft hier een mooie rol in gespeeld en de wensen van bijna elke club werden ingelost. Momenteel 
wordt nog gezocht naar een oplossing voor de toekenning van de uren van de handbal, die 
momenteel vrij laat werd ingepland. Een miscommunicatie over de leeftijd lag hier aan de basis. 
 
Op vraag van het bestuur, de directie en de dienst communicatie werd ook een bevraging gedaan 
om een naam te vinden voor de nieuwe sporthal in de Schapenstraat. Een overzicht van de 
verschillende voorstellen werd geprojecteerd voor de leden van de raad van bestuur. Van de 
ingezonden voorstellen adviseert de Sportraad om de naam ‘Olympus’ te geven aan de nieuwe 
sportzaal. De realisatie van de nieuwe sporthal is mede tot stand gekomen door de campus Olympus. 
Deze naam wordt momenteel ook al door de leerlingen en ouders van de school gehanteerd. De 
schepen geeft hierin mee dat, parallel met de bevraging, er een huidige trend is binnen het 
Stadsbestuur om nieuwe straten, pleinen,… te benoemen met vrouwennamen. 
 

 
4. Goedkeuring subsidie renovatie sporthal Hendrik Conscience basisschool 
De Hendrik Conscienceschool gelegen aan de Stuiverstraat 81 heeft een subsidie van 210.500 euro 
gekregen om de sportinfrastructuur te optimaliseren. De subsidie werd verkregen via  het project 
van minister Muyters om schoolinfrastructuur ter beschikking te stellen voor de lokale 
sportverenigingen. Indien dit project in de toekomst wordt verder gezet, zullen alle scholen 
gecontacteerd worden om een dossier in te dienen. De dienst sport zal hierbij de nodige 
ondersteuning geven om dit dossier op te stellen. 
 
 
 
 
5. Plannen commissie Sport en Onderwijs en zwembadcommissie 
De voorzitter geeft een de diverse leden van de raad van bestuur nog eens de verschillende data van 
alle geplande commissies en vergaderingen mee: 
 
 Commissie infrastructuur: donderdag 23 mei om 19u30 
 Dagelijks bestuur: dinsdag 4 juni om 19u30 
 Commissie Sportkans: dinsdag 18 juni om 19u30 
 Dagelijks bestuur: dinsdag 2 juli 
 Commissie subsidiëring: dinsdag 17 september om 18u00 

 
Naast de bovengenoemde commissies zal de voorzitter een oproep lanceren om tot 2 nieuwe 
commissies toe te treden. Deze zullen, mede op vraag van diverse leden van de raad van bestuur, 
volgende thema’s behandelen: 
 



 Zwembad: Er komen al verschillende vragen binnen over het nieuwe zwembad. Naast 
sportclubs zullen ook de mensen van het onderwijs betrokken worden, alsook schepen Björn 
Anseeuw.  

 Schoolsport: In de huidige raad van bestuur zit veel knowhow van het onderwijs en een 
evaluatie + strategie van de schoolsport van zowel het secundair als basisonderwijs zal hier 
behandeld worden. 

 
 

6. Nieuw Zwembad: bezorgdheid openingsuren/prijzen/cafetaria… 
Bovenstaand thema werd op de agenda geplaatst daar er momenteel nog weinig zicht zou zijn op 
concrete informatie hierover. De schepen licht alvast enkele beslissingen toe op vraag van de 
aanwezige leden. Deze beslissingen  werden al op eerdere vergaderingen met de sportclubs 
betreffende het zwembad besproken:  
 Wat de parking betreft, zal beschikbaar zijn voor de duikclubs, maar enkel in functie van 

laden en lossen materiaal. 
 De toegang tot het zwembad zal door middel van badges worden geregeld. Sportclubs en 

de leden zullen hierdoor toegang kunnen krijgen tot het zwembad en de specifieke delen die 
voor de club nodig zijn. 

 Voor de cafetaria zal een indeling naar aparte ruimtes voor verschillende sportclubs niet 
mogelijk zijn. Er zal dus 1 algemene cafetaria zijn die zal door middel van een concessie 
zal worden uitgebaat. Het zoeken naar een partner in dit verhaal is alvast nog een grote 
uitdaging. 

 Het huidig bestuur pleit voor vroegere openingsuren. Er wordt nog gekeken om het 
zwembad ook langer open te houden, maar de haalbaarheid hiervan moet nog worden 
afgetoetst met de personeelskosten die hiermee gepaard gaan. 

 Wat de verdeling van het zwemwater betreft, verwacht de schepen niet veel problemen 
gezien het nieuwe zwembad een grotere capaciteit toelaat dan het oude. Wat de inplanning 
van de verschillende verenigingen betreft, wacht de schepen nog op de voorkeuren van één 
sportclub (ROSC) alvorens deze oefening te kunnen maken. 

 Ook de scholen zullen nog gecontacteerd worden in functie van de toekomstplannen van 
het nieuwe zwembad. Wat de bezetting betreft, worden door de grotere capaciteit ook hier 
weinig problemen voorzien. 

 Qua prijszetting zal er voor de lokale verenigingen weinig veranderen. De prijszetting naar 
externen en commerciële organisaties zal waarschijnlijk wel herbekeken worden. 

 
 

7. Varia 
 Er werd vorige vergadering gevraagd aan de leden om zich te engageren voor de commissies 

waarin ze zijn ingeschreven. Wim Milh geeft aan dat dit zeker de bedoeling is, maar dat hij 
de volgende vergadering onmogelijk aanwezig kan zijn. Bij deze gevallen zal uiteraard 
niemand uit de commissie geweerd worden, maar streeft de Sportraad wel naar een vaste 
samenstelling. 

 De schepen vraagt aan de Sportraad dat alle gegeven adviezen worden afgetoetst met de 
raad van bestuur van de Sportraad. De voorzitter zal dit via mail navragen gezien dit anders 
in de praktijk weinig werkbaar is. 

 Binnenkort wordt vanuit de dienst Sport een vergadering gepland inzake de bezetting van 
de turnsporthal. Davy neemt hier in de nabije toekomst nog contact voor op met de 
betrokken verenigingen. 

 Voor het gebruik van het zwembad dienden de sportclubs een gebruiksovereenkomst en 
afsprakennota te ondertekenen voor het aanstellen van redders tijdens de clubtrainingen. De 
gebruiksovereenkomst werd al aan de clubs terug bezorgd, de afsprakennota’s echter nog 
niet. Marc licht toe dat, gezien het zwembad voorlopig nog onder apart beheer staat en niet 
onder sport valt, verdere info moet worden  opgevraagd via Rudy Simoens,  
zwembadbeheerder. 



 


