UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 JANUARI 2021
Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Arlette Sannen: voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, AnneSophie Weckx, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen, Simone Simons: raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de jeugddienst en sportdienst activiteiten organiseren;
Overwegende dat de kosten voor de activiteiten, die worden georganiseerd door de jeugddienst en
sportdienst, erg kunnen verschillen en dat de retributie afhankelijk is van de kostprijs die de
gemeente zelf moet betalen;
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen machtiging kan
verlenen om het tarief van de retributies vast te stellen;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van het
aanbod;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.

Omschrijving

Art. 2.

Vanaf 08.02.2021 wordt een retributie geheven op de activiteiten die worden
georganiseerd door de jeugddienst en door de sportdienst.
Bedragen en berekening
Het vaststellen van de retributie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
Voor activiteiten van de jeugddienst:
1.
activiteiten van knuffel- en grabbelpas:
themaspel, groepsspel of speelnamiddag
sport- of knutselactiviteit
theater- of kindervoorstelling
externe workshop of kookactiviteit
uitstap
2.
vormingsaanbod voor jeugd:
inschrijvingsgeld per sessie
3.
kampen:

minimum
€3
€3
€4
€5
€5
minimum
€5
minimum
€40

maximum
€7
€ 15
€ 15
€ 20
€ 40
maximum
€ 15
maximum
€150

Bij de bepaling van de retributie wordt rekening gehouden met de kost van de externe
lesgever of organisator (uitgezonderd de monitoren en jobstudenten die door de stad
worden aangesteld), het aantal deelnemers, de kost van benodigdheden voor de activiteit
en de kost van busvervoer, indien van toepassing.
Voor activiteiten van de sportdienst:
1.
intern sportkamp en sportles:
minimum
maximum
- sportlessenreeksen:
€ 10
€ 100
- sportkampen:
€ 40
€ 150
Bij de bepaling van de retributie wordt rekening gehouden met de kost van de
lesgever, het aantal deelnemers en de kost van busvervoer, indien van toepassing.
2.

extern sportkamp en sportles:
werkelijke kostprijs per deelnemer opgegeven door een externe organisator of het
totaalbedrag van de externe organisator gedeeld door het maximum aantal
deelnemers.

De retributies voor activiteiten van de sportdienst worden afgerond naar het
dichtstbijzijnde halve of gehele getal. Alle getallen groter dan of gelijk aan …,75 en kleiner
dan …,25 worden afgerond naar …,00; alle getallen groter dan of gelijk aan …,25 en kleiner
dan …,75 worden afgerond naar …,50.
Voor laattijdig afhalen:
Als kinderen te laat worden afgehaald wordt er een bijkomende retributie aangerekend van
€ 15 per kind. Voor de noodopvang in de buitenschoolse kinderopvang gelden de normale
tarieven die terug te vinden zijn in het retributiereglement van de buitenschoolse opvang
Art. 3.

Art. 4.

Uitzonderingen
Indien omwille van maatregelen opgelegd door de hogere overheid in het kader van
crisissituaties de retributies voor activiteiten van de sportdienst en de jeugddienst hoger
zouden uitvallen dan in normale omstandigheden, is de retributie, zoals berekend onder
normale omstandigheden, verschuldigd.
Retributieplichtige

Art. 5.
Art. 6.

Art. 7.

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en moet betaald worden bij de inschrijving.
De bijkomende retributie voor laattijdig afhalen wordt achteraf aangerekend.
Vrijstellingen
Er zijn geen vrijstellingen of verminderingen.
Annuleringsregeling
Annulering door de betrokken dienst:
Bij annulering door de betrokken dienst van de volledige activiteit wordt de betaalde
retributie volledig terugbetaald. Bij gedeeltelijke annulering wordt de retributie
proportioneel terugbetaald, indien het totale terug te betalen bedrag minimaal € 5 is.
Annulering met attest door de aanvrager:
Bij annulering van de volledige activiteit wordt 100% van de betaalde retributie
terugbetaald. Bij gedeeltelijke annulering wordt de retributie proportioneel
terugbetaald. In beide gevallen is er enkel terugbetaling indien het totale terug te
betalen bedrag groter is dan € 5.
Annulering zonder attest door de aanvrager voor sportkampen en voor meerdaagse
grabbel-of knuffelpas activiteiten of uitstappen:
• Bij annulering van een kamp meer dan 30 kalenderdagen op voorhand wordt
€ 10 administratiekost aangerekend. Bij annulering vanaf 30 kalenderdagen voor
aanvang van de kamp blijft de retributie volledig verschuldigd.
• Bij annulering tot en met 7 kalenderdagen na inschrijving en voor eerste
deelname wordt 100 % van de betaalde retributie terugbetaald indien het totale
bedrag groter is dan € 5.
• Herboeking naar een ander kamp binnen eenzelfde vakantie is mogelijk. Hierbij
wordt het verschil in verschuldigde retributie bijgepast of terugbetaald.
Annulering zonder attest door de aanvrager voor sportlessen:
• Bij annulering tot en met de 1ste deelname wordt 100% van de betaalde
retributie terugbetaald indien het totale terug te betalen bedrag groter is dan €
5.
• Bij annulering vanaf de 2de deelname blijft de retributie volledig verschuldigd.
Annulering zonder attest door de aanvrager voor grabbel-of knuffelpas activiteiten
(halve of hele dag):
• Bij annulering tot en met 7 kalenderdagen na inschrijving en voor eerste
deelname wordt 100% terugbetaald indien het totale bedrag groter is dan € 5.
• Bij annulering meer dan 7 kalenderdagen na inschrijving blijft de retributie
volledig verschuldigd.
Geldige attesten zijn:
Doktersattest
Overlijden tot de 3de graad van bloed en aanverwanten van de deelnemer
(doodsbrief, attest van overlijden)
Verhuis buiten de gemeente (attest van woonst of bewijs aangifte van adreswijziging)
Betaling
De retributie moet betaald worden bij de inschrijving op de activiteiten. De bijkomende
retributie voor laattijdig afhalen wordt achteraf betaald op basis van een factuur.

Art. 8.

Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 08.02.2021 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributies.

de algemeen directeur
Bruno Claes

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
Arlette Sannen

de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Bruno Claes

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

