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Besluit van de gemeenteraad d.d. 19 december 2019 tot hervaststelling van het
tariefreglement gemeentelijk speelplein

Feiten, context en
argumentatie



Het huidige retributiereglement van gemeentelijke speelpleinwerking de
Speelvogel werd laatst door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 19
december 2019.
De gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement voor de Speelvogel
her vast te stellen rekening houdend met de geldende corona-maatregelen en
aanbevelingen vanuit de nationale veiligheidsraad: vermijd wachtrijen en
stimuleer ouders om zoveel mogelijk vooraf te reserveren en nadien te betalen.
Via het programma Reinaert voor de Speelvogel kan er een maandelijkse factuur
worden opgemaakt, op basis van de aanwezigheden van het kind. Wanneer er
vooraf wordt gereserveerd en niet tijdig wordt geannuleerd, wordt een
dagvergoeding aangerekend.
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Besluit

Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentelijk
tariefreglement voor de speelpleinwerking de Speelvogel hervastgesteld als volgt:
Artikel 2. Tariefstructuur
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 3. Annulatie.
Wie effectief is ingeschreven en geen beroep doet op de speelpleinwerking, moet de
jeugddienst per mail verwittigen.
Voor de maand juli moet er uiterlijk op 20 juni geannuleerd worden.
Voor de maand augustus moet er uiterlijk op 17 juli geannuleerd worden.
Wie laattijdig annuleert, wordt een dagvergoeding aangerekend.

Artikel 4. Facturatie.
§ 1. Voor de geleverde prestaties worden de ouders een factuur toegestuurd. In geval
van betwisting dienen ouders binnen de 5 dagen na factuurdatum, schriftelijk en per
aangetekend schrijven t.a.v. het college van burgemeester en schepenen,
Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, hun opmerkingen te kennen geven.
§ 2. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt een
aanmaning verstuurd.
§ 3. Wanneer deze termijn overschreden wordt, worden de ouders onmiddellijk een
aangetekende aanmaning toegestuurd waarbij de kosten van de aangetekende
zending (6 euro) worden aangerekend.
§ 4. Wanneer dergelijke aangetekende aanmaning geen resultaat geeft, zal de
procedure dwangbevel door de financieel beheerder worden opgestart. Van zodra de
procedure dwangbevel is opgestart en er geen enkele betaling of het afbetalingsplan
niet wordt nageleefd, kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de
speelpleinwerking.
Bij eventuele te verwachten betalingsproblemen of bestaande betalingsproblemen
dient er contact opgenomen te worden met het diensthoofd van de jeugddienst om
een regeling uit te werken en dit tot ten laatste 15 dagen na factuurdatum. Zo niet
zullen de bovenstaande bepalingen toegepast worden.
Artikel 5. Fiscaal attest
De Speelvogel verbindt zich ertoe jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te
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bezorgen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende kosten
(vieruurtje, vervoer, daguitstappen) op het fiscaal attest.
Artikel 6
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
INKOMSTEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

AR/BI/Actie/Beschikbaar
krediet

Retributie de Speelvogel

€ 29.671

7010000/075000/SPEELPLEINW
ERKING

Artikel 7
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 8
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.
Artikel 9
Het retributiereglement vastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 19 december
2019 voor de gemeentelijke speelpleinwerking de Speelvogel wordt opgeheven
m.i.v.1 juli 2020.
Artikel 10
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 11
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
gemeentelijke diensten
 Jeugddienst: 1 (digitaal)
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namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)
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Handtekening(en)
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