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Vandeipoorten Dirk, voorzitter gemeente- en OCMW-raad;
De longe Tania, burgemeester;

Coppens Katie, Arents Joost, Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc,
Evenepoel Henri, Cosyns Veerle, schepenen;

Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf,
Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd,
Ardans Bavo, Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie,
D'haeseleer Guy, De Roose Karolien, gemeenteraadsleden;
Baele Bart, algemeen directeur

15

Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan de stedelijke
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst - aanpassing

Motiveri
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de grondwet;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 53;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 april 2016 houdende aanpassing van de retributie voor

de deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en de activiteiten georganiseerd door

jeugddienst;

Feiten en context
Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat de retributie voor deelname aan de stedelijke
speelpleinwerking, vastgesteld in artikel 1 van het retributiereglement, in de ons omliggende
steden en gemeenten per dag € 1 tot € 2 hoger ligt;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het passend is de vastgestelde retributie van € 4 per dag te verhogen naar € 6
waardoor het aangewezen is de retributie van € 2 per halve dag eveneens te verhogen naar € 3;

Financiële gevolgen
Overwegende dat de ontvangsten geïnd worden in het budget op de algemene rekeningTO2SQLO
van het beleidsitem 075000;

de

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: de vastgestelde retributies vastgesteld in

artikel 1 van het retributiereglement te verhogen;

Besluit
met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents.Joost,
Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Evenepoel Henri, Cosyns Veerle,
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim)
16 nee-stemmen (Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf, Verberckmoes Levi,
Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaàn, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo,
Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy,
De Roose Karolien)

Het gemeenteraadsbesluit van 21 april 2016 houdende aanpassing van de retributie voor deelname
aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst wordt vanaf
1 maart 2020 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

Artikel

1

Voor deelname aan de stedelijke speelplpinwerking bedraagt de retributie per kind € 6 per dag of
verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het spelmateriaal.

€ 3 per halve dag. In deze prijs is begrepen: l drankje, l vieruurtje,
Artikel 2

Voor deelname aan andere (vakantie)activiteiten georganiseerd door de jeugddienst bedraagt .de
retributie € 7 per kind per activiteitsdag. In deze prijs is begrepen: l drankje, verzekering
burgerlijke aanóprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het materiaal.
Artikel 3

Op de speelpleinwerking, vakantie-activiteiten en BMX-kampen is het tarief aan

kansenpas,

goedgekeurd in de samenwerkingsovereenkomst van de U|TPAS regio Dender, van toepassing.

Artikel 4
Annuleren van een inschrijving na betaling en vóór de staft 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
beëindigd, heeft de deelnemer recht op terugbetaling voor niet gestarte dagen.

Zonder medisch attest wordt 1OoÁ als kost ingehouden op het betaalde bedrag wanneer meer dan
1 maand vooraf wordt geaónuleerd. Bij annulatie tussen 1 maand en 1 week vóór de activiteit
wordt 200/o als kost ingehouden op het betaalde bedrag, bij minder dan een week tot 1 dag vóór de
sportactiviteit, wordt 50o/o 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 5
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
schu ldvorderingen.

Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.

Artikel 6
Dit reglement treedt in voege vanaf 1 maart 2020. Het retributiereglement van 21 april 2016 wordt
vanaf dan opgeheven.
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