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Retributiereglement betreffende deelname aan de speelplein-, grabbelpasen tienerwerking ingericht door de gemeentelijke jeugddienst. Vaststelling
voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals laatst gewijzigd.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
De gemeente richt in verschillende vakantieperiodes speelplein-, grabbelpas- en tienerwerking in.
MOTIVERING:
Omdat de organisatie van deze speelplein- , grabbelpas- en tienerwerking lasten voor de gemeente
meebrengt, is het billijk dat de deelnemers hiervoor een retributie betalen.
De organisatie van deze werkingen vergt immers een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke
middelen. Het is billijk deze inzet ten dele door te rekenen aan wie van deze dienstverlening gebruik
maakt.
De retributies nemen de financiële toestand van de gemeente in overweging en hebben als doel een
deel van de kosten te recupereren, die de gemeentelijke administratie moet maken . 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. Bijgevolg is het wenselijk om retributies te
vestigen op deelname aan de speelplein-, grabbelpas- en tienerwerking , rekening houdend met de
kostprijs voor het gebruik van de infrastructuur, de kostprijs van de verzekering van de deelnemers en
de kostprijs van de vergoeding van de animatoren, zodat op die manier wordt bijgedragen in de
gemeentelijke uitgaven.
De rechtspraak aanvaardt dat een gedifferentieerd tarief wordt vastgesteld in functie van de gebruikers,
indien dit voldoende werd gemotiveerd.
Er wordt een gedifferentieerd tarief vastgesteld vermits de inwoners van de gemeente reeds via de
algemene fiscaliteit bijdragen in de investeringskosten en exploitatiekosten van de gemeentelijke
instellingen.

BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Voor de jaren 2020 tot en met 2025 worden gemeentelijke retributies gevestigd op de deelname aan
speelplein-, grabbelpas- en tienerwerking en de bijhorende voor- en naopvang.
Artikel 2
Om aan deze vakantiewerkingen, die ingericht worden door de gemeentelijke jeugddienst, te kunnen
deelnemen, dient elk kind te worden geregistreerd via i- school op de wijze vermeld in het
desbetreffende huishoudelijk reglement.
Artikel 3
De retributies worden als volgt vastgesteld :
Begeleide dagactiviteiten speelpleinwerking (10.00-16.00) - per begonnen 1/2 u

€
1,00

Daguitstap speelpleinwerking ( voor- en naopvang inbegrepen )

€ 30,00

Begeleide activiteiten grabbelpas- en tienerwerking - per begonnen 1/2 u
Daguitstap en workshops met externe lesgevers grabbelpas- en tienerwerking ( voor- en
naopvang inbegrepen )

€ 1,00
afhankelijk van de
activiteit

Vooropvang per begonnen 1/2 u
Naopvang (in juli en augustus tot 18.00 u - anders tot 17.30 u) - per begonnen 1/2u

Kinderen woonachtig in Aartselaar , deze waarvan één ouder in Aartselaar woont of deze waarvan één
ouder een gemeentelijk personeelslid is , genieten van een korting van 50% op de hogervermelde
bedragen.
Een grabbelpas is verkrijgbaar aan € 5,00.
Tenzij overmacht wordt aangetoond wordt een boete van € 5,00 per begonnen kwartier aangerekend,
wanneer de kinderen na sluitingstijd van de naopvang worden opgehaald.
Ouders die vergeten hun kind uit te schrijven uit de speelpleinwerking betalen het dagtarief van de
speelpleinwerking + het maximale tarief van naopvang tot sluitingstijd.
Inschrijven voor daguitstappen is verplicht.
Inschrijvingen voor grabbelpas- of tienerwerking en voor de speelpleinwerking in de krokus- en
herfstvakantie kunnen enkel met een geldige reden ( ziekte, ongeval,.. ) geannuleerd worden zonder
dat er een facturatie volgt , op voorwaarde dat een medisch attest wordt bezorgd aan de gemeentelijke
jeugddienst.
Artikel 4
De in artikel 3 vermelde tarieven moeten na ontvangst van een factuur betaald worden op de rekening
van de gemeente of contant in handen van de financieel directeur of zijn aangestelde . Bij gebrek aan
betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het
betwiste gedeelte. De invordering van het niet -betwiste gedeelte zal door middel van een dwangbevel,
voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.
Artikel 5
Voortaan wordt de vaststelling van deze retributiebedragen en van de wijze van inning gedelegeerd
naar het college van burgemeester en schepenen.

€ 1,00
€ 1,00

Artikel 6
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 februari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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