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Punt  

Onderwerp Vaststelling entreegelden zwembad – goedkeuring. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de stijgende werkingskosten van het zwembad en dat de entreegelden sinds 2004 
ongewijzigd zijn. 
 
Gelet op de recente convenant over het gebruik van het zwembad, tussen het stadsbestuur van Bree 
en het gemeentebestuur van Bocholt. 

 
 

BESLUIT 
 



Artikel 1:   Met ingang van 1 september 2013 worden de entreegelden van het zwembad te Bree als 
volgt vastgesteld: 

 
 
Schoolzwemmen:  
  
Scholen van Bree:  - ½ uur: 1,75 Euro  
    - 1 uur: 2,25 Euro  
 
De stad Bree ondersteunt de Breese scholen, door het busvervoer voor haar rekening te nemen. 
Scholen op het grondgebied van Bree, die zelf instaan voor het vervoer, krijgen als ondersteuning 
0,50 Euro korting per zwembeurt. 
  
Scholen van Bocholt: - ½ uur: 1,75 Euro (zonder busvervoer) 

    - 1 uur: 2,25 Euro (zonder busvervoer) 
 

De prijzen voor het schoolzwemmen van Bocholt zijn vastgesteld conform de convenant tussen 
beiden gemeentebesturen en zijn geldig, voor zo lang de convenant loopt. Het stadsbestuur van  Bree 
staat voor deze scholen niet in voor het busvervoer van en naar het zwembad.  
  

Scholen buiten Bree:  - ½ uur: 2,25 Euro (zonder busvervoer) 
    - 1 uur: 3,55 (zonder busvervoer) 
 

Vrij Zwemmen: inkomgelden per zwembeurt: 
 

- beneden 12 jaar: 2 Euro 
- Boven 12 jaar: 2,5 Euro 
- Senioren (+ 60 jaar): 2 Euro 
- Ochtendzwemmen: 2 Euro 
- Mindervaliden: Gratis 
- Begeleiders mindervaliden: 2 Euro 

 
Abonnementen:  

 
- jaarabonnement ochtendzwemmen: 150 Euro 
- jaarabonnement vrij zwemmen: 250 Euro (onbeperkt toegang gedurende   de uren vrij 
zwemmen)  

 
Deze abonnementen nemen een aanvang op 1 januari en zijn geldig tot 31 december van datzelfde 
jaar. 
Abonnementen, andere dan jaarabonnementen, uitgereikt vóór 28/04/2013 blijven geldig tot 
31/12/2014. 
 
Zwemlessen: 100 Euro (10 lessen+ zwemdiploma + inkom) 
 
Aquasessies (aquazumba/andere activiteiten) georganiseerd door het zwembad: 4 Euro/beurt 
 
Clubzwemmen:  
 
- trainingen: 20 Euro/uur (met eigen redders) 
- wedstrijden/meetings/…: 25 Euro/uur (met eigen redders) 
- Verhuur baan: 5 Euro/uur en per baan (met eigen redders) 

 
Verhuur bad/baan: 
 
- Verhuur bad: 45 Euro/uur (aan niet-Clubs met eigen redders) 
- Verhuur bad: 65 Euro/uur (aan niet-Clubs, zonder eigen redders) 

- Verhuur bad aan de eigen stadsdiensten en de gemeentelijke diensten van Bocholt 
(cfr het convenant tussen de beide gemeentebesturen): 20 Euro/uur (met eigen redders) 
- Verhuur bad aan de eigen stadsdiensten en de gemeentelijke diensten van Bocholt 
(cfr het convenant tussen de beide gemeentebesturen): 45 Euro/uur (zonder eigen redders) 

- Verhuur baan: 10 Euro/uur en per baan (aan niet-clubs met eigen redders) 
- Verhuur baan: 15 Euro/uur en per baan (aan niet-Clubs, zonder eigen redders) 



 
 
Artikel 2:   Dit besluit vervangt ons voorgaand besluit dat goedgekeurd werd door de Gemeenteraad 

op 7 juli 2004.  
De gemeenteraad van Bree blijft bevoegd voor de vaststelling van de entreegelden. 

 
Artikel 3:  Afschrift van dit besluit wordt via de besluitenlijst overgemaakt aan de Hogere overheid. 

 
Namens de Gemeenteraad, 

 
De Secretaris,  De Voorzitter, 
(get.) S. Goclon.  (get.) J. Leten. 

Voor eensluidend afschrift, 
Op bevel, 
De Secretaris,  De Voorzitter, 
 


