GEMEENTE

On

ae

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
28 juni 2022

Aanwezig:

Dirk De Maeseneer,

burgemeester-voorzitter;

Erwin Van Heesvelde, Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck,

Frank De Vis,
Lena De Smaele,
Verontschuldigd:

schepenen;
algemeen directeur

Frederik De Buck,

schepen

GEMEENTELIJKE RETRIBUTIE TER INNING VAN SCHOOLONTVANGSTEN
- GOEDKEURING
AANPASSING PRIJZEN SCHOOLMAALTIJDEN MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 2022.
Juridische grond
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, en latere wijzigingen.
Decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet over 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 besluiten en de gemeentelijke web toepassing) en de artikelen
326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk toezicht).

Gemeenteraadsbesluit van 13 september 2021 houdende gemeentelijke retributie ter inning
van schoolontvangsten van allerlei aard — goedkeuring van de gecoördineerde versie.
Motivering
Ingevolge de afwezigheid van een prijsherzieningsclausule in het bestek bezorgde de
leverancier Frans Hanssens nv op 13 juni 2022 een aangetekend schrijven met de
gedetailleerde argumentatie om af te wijken van de inventarisprijzen uit het contract wegens
onvoorziene omstandigheden. Het bedrijf ondergaat de impact van de onvoorziene
schaarste en de zware prijsstijgingen van de grondstoffen, productiekosten, transportkosten,
en energiekosten. De huidige economische omstandigheden leiden tot een ontwrichting van
het lopende contract. Ingevolge deze onvoorziene omstandigheden kondigt de leverancier
een prijsverhoging aan vanaf1 september 2022.
Daar deze prijsstijging meer dan 10% bedraagt word deze ook voorgelegd ter goedkeuring
aan de gemeenteraad, op 27 juni 2022.
Volgens artikel 2 61 van het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2021 zal deze retributie
telkens herbekeken worden bij iedere tariefwijziging ingevolge de voorwaarden van de
overheidsopdracht of ingevolge een nieuw uitgeschreven overheidsopdracht. De retributie
wordt vastgelegd tussen de effectieve kostprijs als ondergrens en de effectieve kostprijs

verhoogd met 1 euro als bovengrens. Het college van burgemeester en schepenen wordt
expliciet gemachtigd deze tarieven vast te stellen tussen beide grenzen en dit gedurende de
volledige geldigheid van het retributiereglement.
Inspraak, advies en bijlagen
e

Brief d.d. 3 juni 2022 van Frans Hanssens NV “prijzen schoolmaaltijden” met prijsvoorstel
vanaf1 september 2022.

e

Mail d.d. 21 juni 2022 van directie GBS De Parkschool “prijzen maaltijden”.
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Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

De aanpassing van de prijzen voor eetmalen worden met ingang van 1 september
2022 als volgt goedgekeurd:
-_maaltijd kleuter, incl. soep: € 2,85 per maaltijd
-

maaltijd lager, incl. soep: € 2,85 per maaltijd

- — maaltijd leerkrachten/volwassenen: € 4,50 per maaltijd
Artikel 2

soep per portie: € 0,35

Dit besluit wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke web toepassing en
gemeld aan de toezichthoudende overheid.
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