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GOEDKEURING RETRIBUTIE KUNST- EN CREAKAMPEN TIJDENS DE PAASVAKANTIE 2O2O

Juridische grond

r

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41 betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikelen 388 tot en met 395 betreffende het
bestuurlijk toezicht.

o

88-2011/01 van 10 juni 2011 betreffende
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

r

De omzendbrief

Gemeenteraadsbesluit
goedkeuring.

de coördinatie van de

van 24 juni 2019 houdende toetreding
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Regio Gent:

Motivering
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Vanuit de burger was er vorige jaren vraag naar meer vakantieaanbod in de paasvakantie.

¡

De gemeente wil hierbij een korting voorzien voor alleenstaande ouders van 4 euro per schijf

De gemeente wil een cultuuraanbod voor de jeugd verzorgen.

De gemeente wil daarom een vierdaags cultuurkamp aanbieden in de tweede week van de
paasvakantie voor drie leeft¡dsgroepen: kleuters, L1-13 en L4-L6.

van 25 naar analogie met de tarieven die vzw Sp2 hanteert, hetgeen wordt teruggestort na
verificatie van de gezinssituatie.
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De gemeente wil ook 507o korting voor de houders van een EDC-kaart voorzien met de
mogelijkheid om één gratis begeleider mee te brengen.

lnspraa( advies en b'rjlagen
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Niet van toepassing.

Financieel kader

o

Niet van toepassing.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit

Artikel

1

De retributie voor het cultureel aanbod in kampen tijdens de paasvakantie van 2020

wordt als volgt goedgekeurd:

Leeftijdscategorie

Gewoon tarief

Tarief één-oudergezin

Kleuters

64 euro

56 euro

L1-13

64 euro

56 euro

L4-L6

64 euro

56 euro

50% korting voor houders EDC-kaart en één gratis begeleider mee

Artikel 2

De cultuurdienst en de financieel directeur zullen een exemplaar van deze beslissing

ontvangen.
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