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11.

Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan sportactiviteiten - invoering

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2077, artikel 40 53;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 houdende aanpassing van het
retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan
sportkampen, sportdagen en sportklassen;

Feiten en context
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat er in het belang van administratieve vereenvoudiging en gelet op de
gedifferentieerde tarieven voor zowel het gebruik van het stedelijk sportcentrum als voor deelname
aan sportactiviteiten geopteerd wordt om het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015
houdende 'aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum/
voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen'op te splitsen in twee reglementen:
- Retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum
Retributiereglement voor deelname aan sportactiviteiten;
Overwegende dat in het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 artikel 8, met uitzondering
van artikel 8.3; tarieven vaststelt voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen;
Overwegende dat de tarieven zeer gedifferentieerd waren en hun aantal groeide naargelang er
nieuwe activiteiten in het leven werden geroepen, dit ongeacht de doelgroep: volwassenen,
kinderen, senioren,... ;
Overwegende dat uit een vergelijkende studie met andere steden en gemeenten gebleken is dat de
tarieven aan herziening toe zijn waardoor het tarief van:
-r2 een ééndagsactiviteit verhoogd wordt van 10 euro naar 12 euro

een volledige sportdag per leerling vanaf 1 september 2020 verhoogd wordt van 5 euro
naar 6 euro evenals het tarief voor een sportdag voor mensen met een beperking, sport

voor zwaarlijvige kinderen, ...;
een beurt voor seniorenturnen verhoogd wordt van 2 euro naar 2,50 euro
een halve dag voorsportdagen van senioren verhoogd wordtvan 4 euro naar 5 euro
een volledige dag voor sportdagen van senioren verhoogd wordt van B euro naar 10 euro
een 10-beurtenkaart van 18 euro verhoogd wordt naar 20 euro;
Overwegende dat het aangewezen is artikel 8 (met uitzondering van artikel 8.3), artikel 9, artikel
10 en 11 te schrappen uit het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 houdende aanpassing
van het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan
sportkampen, sportdagen en sportklassen;
Overwegende dat het aangewezen is in artikel 3 de retributie voor de deelname aan
sportactiviteiten als volgt vast te stellen:
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2020: 6 euro
Overwegende dat in artikel 4 aangepaste tarieven worden aangerekend voor:
- 10-beurtenkaart voor sportlessen met lesgever: 20,00 euro
- 10-beurtenkaart voor sportactiviteiten zonder lesgever: 10,00 euro
- Jeugdtornooien: 15 euro per ploeg voor de eerste 4 ploegen, 10 euro per ploeg vanaf de vijfde
ploeg binnen eenzelfde sportclub;

Overwegende dat op de sportpromotieactiviteiten het tarief aan kansenpas, goedgekeurd in de
samenwerkingsovereenkomst van de U|TPAS regio Dender, van toepassing is, behalve voor de
activiteiten in het kader van de schoollessen (sportklassen en sportdagen) aangezien hiervoor de
scholen instaan voor het toepassen van de U|TPAS aan kansentarief;
Overwegende dat de spoftdienst vaak wordt geconfronteerd met annulaties, reden waarvoor nu

een regeling wordt voorgesteld in artikel 6;

Financiële gevolgen
Overwegende dat de inkomsten uit deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen
m.a.w. voordeelname aan sportactiviteiten zullen worden voorzien op de algemene rekening

7025008 van het beleidsitem 074L00;

Adviezen
Gelet op het advies van de sportraad Ninove van 25 november 2079;
Overwegende dat de spoftraad een gunstig advies verleent;
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: een retributie voor deelname aan
sportactiviteiten in te voeren;

Besluit
met éénpar:igheid van stemmen

Artikel

1

Artikel 8, met uitzondering van artikel 8.3, artikel 9, artikel 10 en artikel 11 worden vanaf 15
februari 2O2O geschrapt uit het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 houdende
'aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor
deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen'.

Artikel 2
Er is vanaf 15 februari 2020 een retributie verschuldigd door de deelnemers voor deelname aan
sportactiviteite

n

.

Artikel 3
De retributie voor de deelname aan s
iviteiten wordt als vol
esteld
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Artikel 4
Aangepaste tarieven worden aangerekend voor:
- 10-beurtenkaart voor sportlessen met lesgever: 20,00 euro
- 10-beuftenkaart voor sportactiviteiten zonder lesgever: 10,00 euro

-Jeugdtornooien: l5europerploegvoordeeerste4ploegen, l0europerploegvanaf devijfde
ploeg binnen eenzelfde sportclub.
Artikel 5
Op de,sportpromotieactiviteiten is het tarief aan kansenpas, goedgekeurd in de
samenwerkingsovereenkomst van de U|TPAS regio Dender, van toepassing behalve voor de
activiteiten in het kader van de schoollessen (sportklassen en sportdagen) aangezieh hiervoor de
scholen instaan voor het toepaSsen van de U|TPAS aan kansentarief.

Artikel 6
Annuleren van een inschrijving na betaling en vóór de start van een sportactiviteit is mogelijk,
maar gaat steeds gepaard met een kost. Deze kost is afhankelijk van het moment van annulering
en het al dan niet kunnen voorleggen van een medisch attest.
Met medisch attest wordt steeds 10o/o als kost op het betaalde bedrag ingehouden.
Indien een meerdaagse sportactiviteit omwille van medische redenen vroegtijdig moet worden
beèindigd, heeft de deelnemer recht op terugbetaling voor niet gestarte dagen.
Zonder medisch attest wordt 107o als kost ingehouden op het betaalde bedrag wanneer meer dan
1 maand vooraf wordt geannuleerd. Bij annulatie tussen 1 maand en 1 week voor de activiteit
wordt 20olo als kost ingehouden op het betaalde bedrag, bij minder dan een week tot 1 dag voor de
sportactiviteit, wordt 507o als kost ingehouden op het betaalde bedrag,.

Niet deelnemen aan of het onderbreken van een sportactiviteit waarvoor werd ingeschreven en
betaald, geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 7
Artikel 777 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
sch u ldvorderingen.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten

algemeen directeur
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Voor eensluidend afsch rift,
4 februari 202O
De gedelegeerde ambtenaar,
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