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Block, Marc Cossaer, Seline Somers, Tom Hillaert,
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Afwezig:
Verontschuldigd:

GR/2019/006 - RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN HET ACTIVITEITENAANBOD GEORGANISEERD
DOOR DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST: AANPASSING.
De gemeenteraad
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 gecoördineerde omzendbrief
gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat gemeentelijke activiteiten erop gericht zijn aan de noden van de plaatselijke
bevolking tegemoet te komen;
Overwegende dat het in die zin niet meer dan logisch is dat de inwoners de uitgaven, die gepaard
gaan met beleidsmaatregelen in hun voordeel, helpen financieren;
Overwegende dat het opleggen van een retributie hiervoor het aangewezen middel is;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2007 houdende vestiging van een retributie op
het activiteitenaanbod georganiseerd door onze sector sport;
Gelet op het huidige tarief van € 13/dag waarbij het gemeentebestuur een verlies heeft van € 882,00
per sportkamp;
Overwegende dat door het stijgend tarief van de gemeente Wachtebeke, die tevens dezelfde
samenwerkende organisatie heeft, een stijging van de bijdrage vereist is; dat het concreet gaat over
€ 15/dag i.p.v. € 13/dag en € 7,5/halve dag;

Overwegende dat door de tariefstijging vermeden wordt dat er geen inschrijvingen meer zullen zijn
in Wachtebeke;
Gelet op het feit dat bij een stijging van het tarief het tekort slechts € 72,00 per sportkamp zal
bedragen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vestiging van een retributie op
het activiteitenaanbod georganiseerd door onze sector sport, aan te passen als volgt:
Er wordt een retributie gevestigd op het activiteitenaanbod georganiseerd door onze sector sport. De
retributie wordt betaald in de gemeentekas.
Art.2. Voor de sportkampen ingericht door de sector sport wordt met ingang van 1 februari 2019 het
hierna bepaalde inschrijvingsgeld gevraagd:
– De retributie wordt als volgt vastgesteld voor de sportkampen:

Nr.

SPORTKAMP

DEELNAMEPRIJS

1.

Alle sportkampen georganiseerd door de 15 EUR per dag en 7,5 EUR per halve dag en
gemeente.
per deelnemer voor kinderen voor kleuters en
deelnemers vanaf het eerste leerjaar

2.

Alle sportkampen met lesgevers
aangesteld/aangevraagd door de
gemeente.

3

Sportkampen in combinatie met derden, 15 EUR per dag en 7,5 EUR per halve dag en
al dan niet op verplaatsing waarbij het
per deelnemer voor kinderen voor kleuters en
toegangs-, deelname- of huurgeld voor
deelnemers vanaf het eerste leerjaar
huur of gebruik van specifieke
accommodaties of voor organisaties van
derden rechtstreeks aan de exploitanten
of verantwoordelijken .

4.

Sportkampen waarvoor de gemeente
noch lesgevers noch begeleiders moet
aanstellen of in samenwerking met
derden

15EUR

5.

Verplaatsingen met bus binnen de
provincie.

2,5 EUR per dag per verplaatsing heen en
terug per deelnemer

15 EUR per dag en 7,5 EUR per halve dag en
per deelnemer voor kinderen voor kleuters en
deelnemers vanaf het eerste leerjaar

– De deelnemers moeten steeds het volledige sportkamp betalen. Het is niet mogelijk om naar keuze
gedurende één of meerdere dagen deel te nemen
Art. 3. Voor de lessenreeksen ingericht door de sector sport wordt het hierna bepaalde
inschrijvingsgeld gevraagd:

LESSENREEKS

DEELNAMEPRIJS

Lessenreeks omnisport volwassenen 16+

3,5 EUR per les.
3 EUR per les indien volledige reeks ineens wordt
betaald.( beurtenkaart)

Lessenreeks seniorensport 50+

2,5 EUR per les.
2 EUR per les indien volledige reeks ineens wordt
betaald.

Lessenreeks jeugd tot 16 jaar

2,5 EUR per les.
2 EUR per les indien volledige reeks ineens wordt
betaald.

Lessenreeks kleuters

2,5 EUR per les.
2 EUR per les indien volledige reeks ineens wordt
betaald.

Alle overige lessenreeksen

3,5 EUR per les
3 EUR per les indien de volledige reeks ineens wordt
betaald.

Nieuwe initiatieven of lessenreeksen

Gratis indien een beroep kan gedaan worden op
lesgevershulp van BLOSO. Nadien in te schakelen in
één van vorige categorieën.

Voor activiteiten georganiseerd in samenwerking met de provincie, burensportdienst, bloso,
sportfederatie enz… is de retributie gelijk aan de kostprijs bepaald door de betrokken instantie.
Art. 4. Voor de activiteiten georganiseerd door een andere instantie

Andere activiteiten

DEELNAMEPRIJS

Sportdagen, initiaties en provinciale &
nationale evenementen.

Voor activiteiten georganiseerd in samenwerking met
de provincie, burensportdienst, bloso, sportfederatie
enz… is de retributie gelijk aan de kostprijs bepaald
door de betrokken instantie.

Busvervoer naar activiteit

Gratis indien een beroep kan gedaan worden op
aangeboden subsidies.

Art. 5. De tarieven, zoals vastgesteld in de artikels 2 en 3 hiervoor, omvatten alle kosten met inbegrip
van gebeurlijke lesgevers, verzekering, materieel, accommodatie en administratie.

Art. 6. De invordering van deze retributie zal gebeuren jegens de begunstigde van de prestatie. In
geval van twee of meer begunstigden zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden. Bij
gebrek aan betaling in der minne zal de invordering van de retributie overeenkomstig de
wetsbepalingen betreffende de burgerlijke procedure gebeuren.
Om gebruik te maken van het activiteitenaanbod, moet vooraf bij de sportdienst een aanvraag tot
deelname (inschrijving) worden ingediend, die vervolgens behandeld wordt door de diezelfde dienst.
De aanvrager van de deelname wordt geacht begunstigde van de prestatie te zijn. Middels zijn
inschrijving verklaart hij zich akkoord met de algemene voorwaarden en desgevallend de nadere
modaliteiten en kan van het activiteitenaanbod gebruik worden gemaakt. Gebeurt de inschrijving
voor een minderjarige, dan is de retributie verschuldigd door degene die de minderjarige heeft
ingeschreven en door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks)
gehouden is tot betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud van de
minderjarige. De retributie wordt achteraf gevorderd, door middel van een factuur, opgemaakt
voor de deelname aan een activiteit(en) die de aanvrager of de inschrijver van een minderjarige
genoten heeft, tenzij anders aangegeven. Eens de activiteit aangevangen, wordt het volledige
bedrag gefactureerd tenzij bij ziekte met een doktersattest.
Art. 7. De gemeentelijke sportdienst kan zelf beslissen of lessenreeksen en sportkampen bij
onvoldoende inschrijvingen kan worden geannuleerd.
Art. 8. Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

Namens de gemeenteraad,
Karin Van de Sompel
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Voor eensluidend uittreksel,
9180 Moerbeke, 11 februari 2019.
De Algemeen directeur,

De Burgemeester,

