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VOORSTELLING EN RETRIBUTIES - GRABBELPAS ZOMER 2022.
Juridische grond
e

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.
e

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.

e

Besluit van de gemeenteraad van 19 september
annulatievoorwaarden gemeentelijke activiteiten.

e

Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende meerjarenplan 2020-2025
deel gemeente - goedkeuring.

e

Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 houdende toetreding UITPAS — Regio Gent:
goedkeuring.

2016

houdende

goedkeuring

Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende globaal retributiereglement
activiteitenaanbod georganiseerd door het departement vrije tijd, clusters jeugd en cultuur.
Motivering
e

De gemeentelijke activiteiten zijn erop gericht om aan de noden van de plaatselijke
bevolking tegemoet te komen.

°

Sedert jaar en dag is er door meerdere gemeentelijke instellingen of diensten een zeker
activiteitenaanbod tot stand gekomen ten behoeve van de bevolking, doelgroepen en/of
niches ervan.

e

Gebruik maken van het activiteitenaanbod georganiseerd door de gemeentelijke instellingen
of diensten kan omschreven worden als het gebruik maken van een door de
gemeenteoverheid ingerichte dienst.

e

Het zal tevens voor eenieder mogelijk worden op objectieve wijze te oordelen in hoeverre hij
al dan niet gebruik wenst te maken van de ingerichte dienst.

e

Tijdens het dienstjaar 2022 organiseert ons departement vrijetijdszaken, cluster/dienst jeugd,
een activiteitenaanbod waarvan de bevolking, doelgroepen en/of niches gebruik kan maken.

e

Het is wenselijk dat min of meer dezelfde werkwijze wordt gehanteerd voor het aanbieden
van activiteiten.

e

Er kan hierbij wel een onderscheid gemaakt worden per sector of meer specifiek naar
activiteiten.

e

Het gebruik dat van het aanbod wordt gemaakt is heel divers, wat evenzeer aanleiding
vermag te geven tot differentiatie.

e

Het college van burgemeester en schepenen beschikt niet over een algemene, doch slechts
over een toegewezen bevoegdheid.

°

Dit neemt zulks niet weg dat het college van burgemeester en schepenen in belangrijke
mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente is en trouwens ook beschikt over talrijke
eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur
van de gemeente.

e

Daarnaast is het college van burgemeester en schepenen een uitvoerend orgaan wat op dit
vlak opdrachten van gemeentelijk belang vervult.

e

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en schepen gemachtigd om — binnen
het kader afgebakend door de gemeenteraad — per werkjaar de omstandige lijst van het
activiteitenaanbod vast te stellen evenals desgevallend de specifieke modaliteiten waaronder
van het aanbod gebruik kan worden gemaakt.

e

Vanuit het departementvrijetijdszaken wordt jaarlijks een activiteitenaanbod/programmering
opgesteld.

°

De verschillende diensten van het departement vrijetijdszaken werken zowel beleidsmatig als
op vlak van programmering samen om tot een kwalitatieve vrijetijdsbesteding te komen.

°

Thans kan er overgegaan worden tot het vaststellen van het activiteitenaanbod 2022
georganiseerd door ons departement vrijetijdszaken, cluster/dienst jeugd, evenals de
specifieke modaliteiten waaronder van het aanbod gebruik kan worden gemaakt.

Financieel kader

e

De inkomsten voor het vrijetijdsaanbod georganiseerd door de jeugddienst zullen worden
verrekend op Bl 07/5100 AR 7000099.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Ons departement vrijetijdszaken, cluster/dienst jeugd, organiseert tijdens het
dienstjaar 2022 een activiteitenaanbod waarvan door de bevolking, doelgroepen
en/of niches gebruik kan gemaakt worden. De bepalingen van de beslissing van de
gemeenteraad in zitting op datum van 16 december 2013 met als voorwerp
“fiscaliteit — retributie op gebruik maken van het activiteitenaanbod georganiseerd
door ons departement vrijetijdszaken, cluster/dienst jeugd en vaststellen
retributiereglement — zoals gewijzigd bij beslissing van 16 maart 2015” — zijn van
toepassing.

Artikel 2

De omstandige lijst van het activiteitenaanbod per onderdeel evenals desgevallend
de specifieke modaliteiten waaronder van het aanbod gebruik kan worden gemaakt
wordt vastgesteld als volgt:

ACTIVITEIT

DAG EN UUR

PRIJS

MODALITEITEN

Jeugdmarkt
3 juli van 13 tot gratis
tijdens
de 16 uur
HeMelse Feesten

Max. 70 deelnemers,
geboortejaar 2016 2008

Workshop
“Gaming

Max. 20 deelnemers,
geboortejaar 2016 -

15
en
16 40 euro
&| augustus van 9 yITPAS kansentarief 8 euro

Development

tot 16 uur

Workshop

17

stop-motion

tot 16 uur

Workshop
“Knutselatelier”

19 augustus van 20 euro
9 tot 16 uur
UITPAS kansentarief 4 euro

en

EDC-kaarthouders 20 euro (+ gratis 1 2010
begeleider)

18 40 euro

“Animatiefilm &| augustus van 9} UjTPAS kansentarief 8 euro

Gratis opvang van 7.45
tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur
Max.

20 deelnemers,

geboortejaar

2016

-

EDC-kaarthouders 20 euro (+ gratis 1 2010

begeleider)

Gratis opvang van 7.45
tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur
Max. 20 deelnemers,
geboortejaar 2016 -

EDC-kaarthouders 10 euro (+ gratis 1 2010
begeleider)
Gratis opvang van 7,45
tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur
Workshop

22

augustus | 20 euro

Max.

“Breakdance”

van

9 tot 16] UiTPAS kansentarief 4 euro

geboortejaar

uur

EDC-kaarthouders 10 euro (+ gratis 1

2010

20

deelnemers,

2016

-

begeleider)

Gratis opvang van 7.45
tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur

Workshop

“Ik 23

word actrice! Ik}van
word acteur!

Hur

Workshop

24

augustus 20 euro

9 tot 16] yiTPAS kansentarief 4 euro

en

Het) tot 16 uur

Binnenstebuiten
Avontuur”

20 deelnemers,

geboortejaar

2016

-

EDC-kaarthouders 10 euro (+ gratis 1 2010
begeleider)
Gratis opvang van 7.45
tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur
25 |40 euro

“Superkids Melle |augustus van 9} yiTPAS kansentarief 8 euro
7

Max.

Max.

15

deelnemers,

geboortejaar

2014

-

EDC-kaarthouders 20 euro (+ gratis 1 2010

begeleider)

Gratis opvang van 7.45
tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur

Uitstap

naar 26

Bobbejaanland

augustus 25 euro

|van 8.15 tot 19} YiTPAS kansentarief 5 euro
uur

Max.

50

deelnemers,

geboortejaar

2015

-

EDC-kaarthouders 12,5 euro (+ gratis 2008

1 begeleider)
Workshop “Dans | 29

augustus | 10 euro

Max.

& Gym"

9 tot 16] UiTPAS kansentarief 2 euro

geboortejaar 2016 -

van
Hur

25

deelnemers,

EDC-kaarthouders 5 euro (+ gratis 1 2010
begeleider)
Gratis opvang van 7.45
tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur

Workshop “Dans 30

augustus | 10 euro

Max.

& Gym"

9 tot 16] UITPASkansentarief 2 euro

geboortejaar 2016

van
uur

25

deelnemers,

2010

-

EDC-kaarthouders 5 euro (+ gratis 1
Gratis opvang van 7.45
begeleider)

tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur

Workshop “Dans 31 augustus van 10 euro
& Gym”
9 tot 16 uur
UITPAS kansentarief 2 euro

Max.

25

deelnemers,

geboortejaar

2016

-

2010

EDC-kaarthouders 5 euro (+ gratis 1
Gratis opvang van 7.45
begeleider)

tot 9 uur en van 16 tot
17.30 uur

Artikel 3

Het programma en de eventuele bijkomende specifieke modaliteiten van de
activiteiten zoals bepaald in de omstandige lijst van het activiteitenaanbod in artikel

2, dienen middels een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester
en schepenen te worden vastgesteld.
Artikel 4

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder; ons

departement interne zaken, cluster financieel en facilitair management, dienst
boekhouding en budgettering; ons departement vrijetijdszaken, cluster jeugd,
dienst jeugdprogrammatie.

namens het college van burgemeester en schepenen,
Lena De Smaele

Dirk De Maeseneer

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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