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aanbod jeugdactiviteiten 2019.

Juridische grond

o

Artikels 42, 43 en 57, en artikels 248 tot en met 269 van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005.

o

Artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen.

o

Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten.

o

Artikels 2, 3 en 4 van het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur.

o

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van
artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

o

Ministeriêle Omzendbrief VR 2004/26 van 4 juni 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur.

.

betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter
uitvoering van artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

o

op het gebruik
maken van het activiteitenaanbod georganiseerd door ons departement vrijetijdszaken,
cluster/dienst jeugd - wijziging beslissing van 16 maart 2015.

Ministeriële Omzendbrief ABB 2006/19

van 1 december 2006

Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende retributie

Motivering

¡

De gemeentelijke activiteiten zi.¡'n erop gericht om aan de noden van de
bevolking tegemoet te komen.

plaatselijke

a

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

niches ervan.
a

Gebruik maken van het activiteitenaanbod georganiseerd door de gemeentelrjke instellingen
diensten kan omschreven worden als het gebruik maken van een door de
gemee
n9e

of
o
.
r

Het zal tevens voor eenieder mogelijk worden op objectieve wijze te oordelen in hoeverre hii
al dan niet gebruik wenst te maken van de ingerichte dienst.
Ttidens het dienstjaar 2019 organiseert ons departement vrijetijdszaken, cluster/dienst jeugd,
een activiteitenaanbod waarvan de bevolking, doelgroepen enlof niches gebruik kan maken.
De bepalingen van de beslissing van de gemeenteraad in zitting 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 - wyziging beslissing van 16 maart 2015" zijn van toepassing.

r

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

r

Er kan hierbij wel een onderscheid gemaakt worden per sector

of meer specifiek naar

activiteiten.

o

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

¡

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

¡

Dit neemt zulks niet weg dat het college van brurgemeester en schepenen in belangr¡ke
mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente is en trouwens ook beschikt over talr'¡jke
eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur
van de gemeente.

r
¡

o
o
.

Daarnaast is het college van burgemeester en schepenen een uitvoerend orgaan wat op dit
vlak opdrachten van gemeenteli.¡'k belang vervult.
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.
Vanuit het departement vrijetijdszaken wordt jaarli.¡'ks 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 2019
georganiseerd door ons departement vrijetil'dszaken, cluster/dienst jeugd, evenals de
specifieke modaliteiten waaronder van het aanbod gebruik kan worden gemaakt.

lnspraak, advies en bijlagen

o

Niet van toepassing.

Financieel kader

o

-

Niet van toepassing.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit

Artikel

Ons departement vrijetijdszaken, cluster/dienst jeugd, organiseert t|¡'dens het
dienstjaar 2019 een activiteitenaanbod waarvan door de bevolking, doelgroepen

1

enlof 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.
De omstandige lijst van het activiteitenaanbod per onderdeel evenals desgevallend
de specifieke modaliteiten waaronder van het aanbod gebruik kan worden gemaakt

Artikel 2

wordt vastgesteld als volgt:

DAG EN UUR

PRIJS

4 maart 2019 van 13u tot

gratis

ACTIVITEIT

Grabbelpas:

een

insectenhotel bouwen in
buurtpark't Lijsternest

16u

Uitstap: skiën

5 maart 2019 van 8u'15

in

snowboarden

en

MODALITEITEN

inschrijvingen beperkt tot
15 deelnemers

25 euro

inschrijvingen beperkt tot
25 deelnemers

10 euro

inschri.¡'vingen

Skidôme tot 18u

Terneuzen
Grabbelpas: workshops van van 19 tot 23 augustus
Graffiti vzw (Sdaagse) voor 2019 van 9u tot 16u

per

leeftijdsgroep beperkt tot

2 leeftijdsgroepen

15 deelnemers
10 euro

inschrijvingen beperkt tot
25 deelnemers

Grabbelpas: workshop "De 27 augustus 2019 van 9u
kleine prehistorie"
tot 16u

5 euro

inschrijvingen beperkt tot
20 deelnemers

Grabbelpas: workshop "De 28 augustus 2019 van 9u
Droomfabriek"
tot 16u

10 euro

inschrijvingen beperkt tot
15 deelnemers

Grabbelpas:

10 euro

inschrijvingen beperkt tot
25 deelnemers

20 euro

inschrijvingen beperkt tot
50 deelnemers

workshop 26 augustus 2019 van 9u

Grabbelpas:
"Clown"

tot

"Dansexpressie"

16u

workshop 29 augustus 2019 van 9u

tot

16u

Grabbelpas: uitstap naar 30 augustus 2019 van
Walibi - Waver
8u30 tot 19u
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 besli slng word! overgeqqakl aa¡ de financjeel behee¡der; ons
departement interne zaken, cluster financieel en facilitair management, dienst
boekhouding en budgettering; ons departement vrijetljdszaken, cluster jeugd,
dienst jeugdprogrammatie.

namens het college van burgemeester en schepenen,

Rijckeghem
algemeen directeur wnd.

Dirk De Maeseneer

Diederik Van

burgemeester-voorzitter

voor eensluidend afschrift,

Diederik Van Rijckeghem

Dirk De Maeseneer

algemeen directeur wnd.

burgemeester

