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Zitting
Stemmen

bij algemene instemming

Juridisch kader



Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur

Verwijzingsdocumenten



Besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 2013 tot hervaststelling van het
tariefreglement gemeentelijk speelplein

Feiten, context en
argumentatie



Het tariefreglement voor de gemeentelijke speelpleinwerking is door de
gemeenteraad vastgesteld in zitting van 2 mei 2013.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om
het dagtarief te verhogen van € 5 naar € 6 om zo tegemoet te komen aan
gestegen kosten voor de levensduurte.
Het geactualiseerde tariefreglement voor de werking van de speelpleinwerking
De Speelvogel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.





Besluit

Er wordt met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
gemeentelijk tariefreglement voor de speelpleinwerking De Speelvogel
hervastgesteld.
Artikel 1
De retributie voor de gemeentelijke speelpleinwerking de Speelvogel wordt als volgt
vastgesteld:
- retributie voor een volledige dag: € 6 per kind
- retributie voor een halve dag: € 3 per kind
- retributie voor de voor- en naspeelpleinwerking per kind: € 0,50 per half uur
Artikel 2
Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal
attest te bezorgen aan de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke
speelpleinwerking.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid verleend om een
standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken m.b.t. de toepassing van het
reglement waarover onduidelijkheid bestaat.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 §1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 5
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 2013 tot hervaststelling van het
tariefreglement voor de gemeentelijke speelpleinwerking wordt opgeheven bij de
inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 6
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
INKOMSTEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Retributie De Speelvogel

€ 29.671

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
7010000/075000/SPEELPLEIN
WERKING
Beschikbaar krediet:
€ 17.500,00
Cf. nieuw MJP 2020 – 2025

Artikel 7
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
gemeentelijke diensten
kinderen en jeugd: 1
FD: 2

namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester
(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

