UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 23 juni 2014
Vaststelling van het retributiereglement op het schoolzwemmen in het onderwijs ingericht door stad
Scherpenheuvel-Zichem als schoolbestuur.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Hans Verboven, Jan Boeckx: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op omzendbrief BaO/2000/4 ‘zwemmen’ waarin o.m. vermeld wordt dat sinds het schooljaar
2000-2001 elk kind in het lager onderwijs recht heeft op één schooljaar gratis zwemmen, wat betekent
dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en
van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt;
Overwegende dat volgens omzendbrief BaO/2007/05 ‘kostenbeheersing in het basisonderwijs’ het
zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen valt onder de scherpe maximumfactuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de begrippen
gezondheidstoezicht en sociale voordelen van 24.07.1991, in het bijzonder hoofdstuk II;
Gelet op het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30.11.2007;
Gelet op het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 23.10.2013 waardoor de onderwijsinstellingen binnen
Scherpenheuvel-Zichem per leerling, per zwembeurt een retributie van € 0,50 dienen te betalen;
Overwegende dat deze retributie wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 2 van bovengenoemd
besluit;
Overwegende dat gebruik van het stedelijk zwembad voor het schoolzwemmen gelijk staat aan het ter
beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke infrastructuur, wat betekent
dat dit een sociaal voordeel is, waardoor een overeenkomstige retributie moet geheven worden voor
het schoolzwemmen in het stedelijk onderwijs;
Overwegende dat het wenselijk is om een vrijstelling te voorzien voor de leerlingen van het 6de
leerjaar van het stedelijk onderwijs;
Gelet op het overleg met de schoolraad op 22.10.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt een retributie geheven op het schoolzwemmen in het
onderwijs ingericht door stad Scherpenheuvel-Zichem als schoolbestuur.
Art. 2.
De retributie voor het schoolzwemmen wordt berekend overeenkomstig het
retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 23.10.2013.
Art. 3.
De bijdrage is verschuldigd door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks
of onrechtstreeks) gehouden is tot betaling van de kosten in het kader van de plicht tot
levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind.
Art. 4.
De leerlingen van het 6de leerjaar van het stedelijk onderwijs worden vrijgesteld van deze
retributie.
Art. 5.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

