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14. Sport - premiereglement wielerwedstrijden - verlenging - goedkeuring

Aanleiding en context

De gemeenteraad wordt gevraagd het premiereglement wielerwedstrijden te verlengen tot 31 december 2025.

Motivering

Het premiereglement wielerwedstrijden werd in de gemeenteraadszitting van 28 november 2019 goedgekeurd 
en loopt af op 31 december 2020. Evaluatie geeft aan dat het reglement op vandaag geen directe aanpassingen 
vraagt. Er wordt voorgesteld om het premiereglement te verlengen tot 31 december 2025. 

Het college van burgemeester en schepenen verzocht de voorzitter van de gemeenteraad om de verlenging van 
het premiereglement wielerwedstrijden tot 31 december 2025 te agenderen op de gemeenteraad van 17 
december 2020.

Juridische gronden

• Algemene basisbevoegdheid: Art. 40, § 3 Decreet Lokaal Bestuur
• Andere: 

◦ premiereglement wielerwedstrijden, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 november 2019

Financiën



De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Eenparig goedgekeurd

Artikel 1

De gemeenteraad besluit het premiereglement wielerwedstrijden te verlengen tot 31 december 2025.

PREMIEREGLEMENT WIELERWEDSTRIJDEN

Art.1. – Een vereniging die een wielerwedstrijd organiseert waarvan de start en aankomst zich op het Deerlijkse 
grondgebied bevindt wordt betoelaagd op voorwaarde dat de vereniging voor haar werking met betrekking tot 
het organiseren van (een) wielerwedstrijd(en) geen premie krijgt via een ander kanaal binnen de gemeentelijke 
sfeer dat zelf, geheel of gedeeltelijk, gefinancierd wordt door de gemeente. 

Art.2. – De premie bedraagt 50% van de prijs van de organisatievergunning die de vereniging dient te betalen 
aan de Wielerbond Vlaanderen of de Belgische Wielerbond of de Internationale Wielerunie (UCI). 

Art.3. – Per wielerwedstrijd dient de gemeentelijke premie aangevraagd te worden door middel van een 
aanvraagformulier, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, dat vergezeld is van de factuur met 
betalingsbewijs van de organisatievergunning van de desbetreffende wielerwedstrijd. 
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