Lokaal bestuur AARTSELAAR
(Datum afdruk:

24/04/2020)

UITTREKSEL
van de gemeenteraadszitting
van 20 april 2020
Aanwezig: Anouk Beels, raadslid-voorzitter, Sophie De Wit, burgemeester, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, schepenen, Glenn Anné, Cristel Bal, Alex Cappaert, Guido
D'Eer, Joris De Bie, Rosanne De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Yves
Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden, Kris Wils, raadsleden
Peter van Mechelen, Algemeen directeur

Retributiereglement op deelname aan verschillende cursussen (sport en
spel). Wijziging van de retributie en van de praktische organisatie voor de
lessenreeks aquafitness. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
AANLEIDING:
De gemeente richt in het gemeentelijk zwembad een lessenreeks aquafitness in voor de dienstjaren
2020 en 2021.
De financiële noodwendigheden van de gemeente.
MOTIVERING:
Rekening houdend met de kostprijs voor het gebruik van de infrastructuur, de kostprijs van de
verzekering der deelnemers en de vergoeding van de lesgevers stellen we een retributieverhoging vast.
Het vergeldend karakter van de retributie vereist dat het gebruikstarief steeds op een redelijke wijze
wordt afgestemd op de globale kostprijs van de genoten overheidsprestaties.
Tegenover de retributieverhoging staat een uitbreiding van de effectieve lestijd aquafitness.
BESLUIT:
Artikel 1
Het tariefretributiereglement in verband met de deelname aan de lessenreeks aquafitness vanaf
01.07.2020 als volgt vast te stellen:
 € 6,50 per individuele les
 € 5,00 per les bij deelname aan een volledige lessenreeks met voorafbetaling .Het aantal
lessen binnen een lessenreeks is afhankelijk van de jaarkalender.
Artikel 2
Om aan de in artikel 1 vermelde lessenreeks te kunnen deelnemen moet men zich op voorhand in het
gemeentelijk sportcentrum inschrijven.
Artikel 3
De lessen aquafitness in de toekomst te organiseren in twee groepen:
 Groep 1: 19u00-19u40
 Groep 2: 19u45-20u25
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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