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Officiële uitgave van Rijswijk.

Tarievenverordening sportaccommodaties gemeente Rijswijk
De gemeenteraad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2008, no. 08-047;
BESLUIT: vast te stellen:
Tarievenverordening Sportaccomodaties gemeente Rijswijk (1.857.1)

Artikel 1
Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn tarieven verschuldigd.

Artikel 2
1.
2.
3.

De in het eerste artikel bedoelde tarieven staan vermeld in het bij deze verordening behorende
‘Tarievenblad sportaccommodaties gemeente Rijswijk’, (hierna te noemen: Tarievenblad).
De in het eerste artikel bedoelde tarieven gelden voor sportgebruik.
De verschuldigde tarieven voor het gebruik van het zwembad De Schilp staan vermeld in de
Verordening tarieven zwembad De Schilp.

Artikel 3
1.
2.

3.

Het tarief voor het gebruik van sportaccommodaties moet zijn of worden voldaan op het tijdstip,
waarop het gebruik van de desbetreffende accommodatie aanvangt.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, dienen de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties door geregistreerde gebruikers te worden voldaan door betaling van de toegezonden
factuur, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst.
Onder ‘geregistreerde gebruiker’ wordt verstaan: een bij de afdeling Stad en samenleving van de
gemeente Rijswijk geregistreerde gebruiker, waaronder in ieder geval wordt gerekend een gebruiker
die een aaneengesloten periode van ten minste 6 weken een accommodatie gebruikt.

Artikel 4
Voor betaling van een onder artikel 3, lid 1, bedoeld bedrag wordt een bewijs afgegeven, dat op eerste
vordering van een daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen persoon
moet worden getoond, bij gebreke waarvan alsnog het recht verschuldigd is.

Artikel 5
1.
2.

Het college kan bepalen dat bij bepaald gebruik eventuele extra beheerskosten bovenop het regulier
verschuldigde tarief op basis van nacalculatie aan de betrokkene worden doorberekend.
Indien van de in het eerste lid bedoelde situatie sprake is wordt gebruiker hierover in de gebruiksvergunning, en in ieder geval vóór aanvang van het gebruik schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 6
De in het Tarievenblad genoemde tarieven worden jaarlijks per 1 augustus aangepast aan de procentuele wijziging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over het voorafgaande kalenderjaar, zoals dit
cijfer wordt samengesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen/Voorburg. Bij een eventueel negatief CPI blijven de tarieven ongewijzigd.

Artikel 7
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de in deze verordening bedoelde tarieven.

Artikel 8
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als “Tarievenverordening sportaccommodaties gemeente
Rijswijk”.

Artikel 10
I
II

1

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2008.
De onderstaande verordeningen in te trekken met ingang van 1 augustus 2008:
Verordening regelende het in gebruik geven en de tarieven voor het gebruik van de gemeen1.
telijke buitensportaccommodaties 2005;
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2.
3.
III

Verordening regelende de tarieven voor het gebruik buiten schoolverband van de sporthal
De Schilp, de Marimbahal en de van Zweedenzaal 2005;
Verordening regelende de tarieven voor het gebruik buiten schoolverband van de gemeentelijke klas- en gymnastieklokalen en aula’s 2005.

Het tarief voor het gebruik van gymnastieklokalen per 1 augustus 2008 in periode van 3 jaar geleidelijk te verhogen, met 8,4 % per jaar.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 8 juli 2008
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