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GEORGANISEERD

DOOR

HET

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen), meer bepaald de
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met 288
(houdende de bekendmaking) de artikelen 326 tot en met 341) houdende het bestuurlijk
toezicht) en de artikelen 388 tot en met 395 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende retributie op het gebruik
maken van het activiteitenaanbod georganiseerd door het departement vrijetijdszaken,
cluster/dienst jeugd — wijziging beslissing van 16 maart 2015.
Besluit van de gemeenteraad van 19 september
annulatievoorwaarden gemeentelijke activiteiten.

2016

houdende

goedkeuring

Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende meerjarenplan 2020-2025
deel gemeente - goedkeuring.
Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 houdende toetreding UITPAS — Regio Gent:
goedkeuring.
Motivering
De gemeente wil een vrijetijdsaanbod voor zijn burgers verzorgen.
De gemeente wil hierbij een korting voorzien voor alleenstaande ouders van 4 euro per schijf
van 25 naar analogie met de tarieven die vzw Sp? hanteert, hetgeen wordt teruggestort na
verificatie van de gezinssituatie.

De gemeente wil ook 50% korting voor de houders van een EDC-kaart voorzien met de
mogelijkheid om één gratis begeleider mee te brengen.
De gemeente wenst de onkosten van het vrijetijdsaanbod wat gelijker te willen trekken met
de aangerekende prijs.
De gemeente wenst een vork te maken voor de retributies van het vrijetijds-aanbod
georganiseerd door het departement Vrije Tijd, clusters Jeugd en Cultuur.
Op alle vrijetijdsaanbod van de gemeente is UITPAS met kansentarief van toepassing.
Financieel kader

De inkomsten voor het vrijetijdsaanbod georganiseerd door de jeugddienst zullen worden
verrekend op Bl 075100 AR 7000099.
De inkomsten voor het vrijetijdsaanbod georganiseerd door de cultuurdienst zullen worden
verrekend op Bl 070900 AR 7000099,
Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit

Artikel 1

Er wordt met ingang van 1 september 2021 een retributie gevestigd op het
activiteitenaanbod georganiseerd door het departement Vrije Tijd, clusters Jeugd en
Cultuur.
Het globale pakket bestaat uit volgende onderdelen:
Activiteiten voor kinderen en jongeren, onder meer Grabbelpas activiteiten, de
Kunstendag voor Kinderen en de Kunst- en Creakampen (niet limitatief).

Activiteiten voor volwassenen, onder meer concerten, lezingen en uitstappen (niet
limitatief).
Artikel 2

Paragraaf1

De retributie voor activiteiten georganiseerd door het departement Vrije Tijd, clusters
Jeugd en Cultuur, wordt gewijzigd en vastgesteld als volgt:
Type activiteit

Minimum

Maximum

Workshops

0 euro

75 euro

Films, voorstellingen en lezingen

0 euro

75 euro

Bezoeken en uitstappen

0 euro

150 euro

Kampen

0 euro

200 euro

Paragraaf 2
Naargelang het aanbod en de kostprijs kan er ingespeeld worden op de actuele
tendensen en kunnen er aldus activiteiten georganiseerd worden. De retributie voor
deze activiteiten wordt vastgelegd tussen 0 en 200 euro,
Paragraaf 3
Voor alleenstaande ouders wordt er een korting voorzien van 4 euro per schijf van 25
euro, hetgeen wordt teruggestort na verificatie van de gezinssituatie.
Voor EDC-houders wordt er een korting voorzien van 50% met de mogelijkheid om
één gratis begeleider mee te brengen.

Voor houders van een UITpas met kansentarief wordt er een korting voorzien van 80%.
Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt expliciet gemachtigd de concrete
tarieven en/of vrijstellingen van de verschillende activiteiten conform artikel 3 vast te
stellen, en dit gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement.

Artikel 4

Om gebruik te maken van het activiteitenaanbod van het departement Vrije Tijd,
clusters Jeugd en Cultuur worden volgende modaliteiten inzake de inschrijvingen
bepaald:
De inschrijving voor deze activiteiten zijn pas definitief na betaling van het
inschrijvingsgeld.
Gebeurt de inschrijving voor een minderjarige, dan is de retributie verschuldigd
door degene die de minderjarige heeft ingeschreven en 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 van
de minderjarige.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van deze
beslissing belast.

Artikel 6

Het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013,
houdende retributie op het gebruik maken van het activiteitenaanbod georganiseerd
door het departement vrijetijdszaken, cluster/dienst jeugd — wijziging beslissing van
16 maart 2015, wordt opgeheven met ingang van 1 september 2021.
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