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9. Prijssubsidiereglement AGIZ 2020 t.e.m. 2025. Goedkeuring.

De Raad,

Regelgeving

- het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2077

Voorafgaande beslissingen en advies

- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2077 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Izegem werden goedgekeurd

- de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december2017 door de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 25 januari 2078

- de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2018 waarbij het prijssubsidiereglement AGIZ voor 2018 en
2019 werd goedgekeurd

Feiten en motivering

om economisch leefbaar te zijn, is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Izegem (AGIZ) vanwege de
stad Izegem prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht op toegang tot het museum Eperon dOr

- Gelet op het voorstel tot verlenging van het prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en
schepenen

Besluit met algemene stemmen:

Art. 1 — De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor de jaren 2020 tot en 2025, zoals hieronder
vermeld, ten voordele van AGIZ goed.
Art. 2— De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 286 § 1, 10

en art. 330 van het decreet lokaal bestuur.

- Volgt reglement -

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGIZ voor de iaren 2020 tot en met 2025

Het AGIZ heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2025. Op basis van
deze ramingen heeft het AGIZ vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2020 de inkomsten voor het museum Eperon
dOr minstens 337.281,84 EUR exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Rekening houdend met de culturele en sociale functie van het museum wenst de stad Izegem dat de voorziene
toegangsprijzen tot 2025 niet verhoogd worden ten aanzien van bezoekers van het museum Eperon dOr. De
stad Izegem wenst immers het museum Eperon dOr toegankelijk te houden voor iedereen, zodat ook de
toegangsgelden beperkt dienen te blijven.



Voor sommige categorieën van bezoekers wenst de Stad Izegem bovendien dat het bezoek kosteloos blijft. De
Stad Izegem verbindt er zich toe om tot en met 31 december 2025 de toegangsgelden van deze categorieën te
subsidiëren middels een derdebetalerssysteem.

Te betalen door de
Recht op toegang bezoeker (excl. 6%

Te betalen door de Stad

BTW)
(excl. 6% BTW)

kinderen 0-11 - VIM — ICOM - begeleider
persoon met beperking - voorbereidend 0,00 EUR 3,77 EURlbezoek
bezoek - pers - vakmensen - opendeurdagen
strobbe - bezoekerscentrum Izegem - leraar
groep - bezoekerscentrum niet- Izegem -

schenker - vriendschapspas - nieuwe
inwoners - vakmensen stoom en stroom

Rondleiding KIZ wandeling 0,00 EUR 37,74 EUR/rondleiding

De stad Izegem verbindt er zich toe om tot en met 31 december 2025 deze beperkte toegangsgelden te
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Stad Izegem voor recht op toegang tot het museum Eperon
dOr bedraagt de prijs (excl. 6% BTW) die de bezoeker (of de Stad via het derdebetalerssysteem) voor recht op
toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 1.

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van
een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGIZ. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal het AGIZ deze steeds documenteren.

Het AGIZ moet op de 5 werkdag van elke kwartaal de stad Izegem een overzicht bezorgen van het aantal
gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevallen. De afrekening van deze prijssubsidies
zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGIZ uitreikt aan de stad Izegem. De stad Izegem
dient deze debet nota te betalen aan AGIZ binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

BIJLAGE PRIJSSUBSJDIEREGLEMENT AGIZ 2020 tot en met 2025

tarieven voor

berekening

. prijssubsidie

rondleiding gids 30 EUR (school) EPDG-002 € 28,30

rondleiding gids 40 EUR EPDG-001 € 37,74

Gids KIZ Wandeling EPDG-003 GRATIS € 37,74

Gids rondleiding gratis EPDG-008 GRATIS 37,74

volwassene niet Izegem EPD-001 € 5,66

Ticket lerarenkaart EPD-002 € 3,77

senior 65+ niet Izegem EPD-003 € 3,77

volwassene Izegem EPD-004 € 3,77

senior 65+ lzegem EPD-005 € 3,77

kinderen 0-11 EPD-006 GRATIS € 3,77

VIM EPD-007 GRATIS € 3,77

begeleider persoon met beperking EPD-009 GRATIS € 3,77

voorbereidend bezoek EPD-010 GRATIS € 3,77



pers EPD-011 GRATIS € 3,77

vakmensen EPD-012 GRATIS € 3,77

12-25 jaar EPD-013 € 0,94

opendeurdagen strobbe EPD-014 GRATIS € 3,77

bezoekerscentrum Izegem EPD-015 GRATIS € 3,77

kiz wandeling EPD-016 € 2,36

workshop EPD-018 € 28,30

ticket groep EPD-037 € 3,77

ticket groep gratis EPD-039 GRATIS € 3,77

begeleider EPD-042 GRATIS € 3,77

leraar groep EPD-040 GRATIS € 3,77

bezoekerscentrum niet- Izegem EPD-045 GRATIS € 3,77

Schenker EPD-046 GRATIS € 3,77

groep minder dan 10 personen EPD-047 € 5,66

vriendsèhapspas EPD-051 GRATIS € 3,77

Gids KIZ Wandeling EPD-054 GRATIS € 37,74

Herita EPD-056 € 3,77

Fotoshoot EPD-057 GRATIS € 37,74

Vergaderingen/seminaries EPD-063 GRATIS € 3,77

KIZ culinair EPD-064 € 16,04

Buggytours EPD-065 € 4,72

nieuwe inwoners EPD-066 GRATIS € 3,77

vakmensen stoom en stroom EPD-067 GRATIS € 3,77

groep educatief (0-11 jaar met school) EPD-078 GRATIS € 3,77

Evenementen EPD-080 GRATIS € 3,77

Bezoekers met museumpas EPD-105 € 3,77

Namens de Gemeenteraad,
De algemeen directeur, De voorzitter,
get. Jacobus Anton get. Dehaudt Dries
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