Lokaal bestuur AARTSELAAR
(Datum afdruk:03/01/2022)

UITTREKSEL
van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen
van 3 januari 2022
Aanwezig: Sophie De Wit, burgemeester-voorzitter, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen, Hans
Cops, Hilde Heyman, schepenen, Peter van Mechelen, Algemeen directeur

Retributiereglement op deelname sportkampen tijdens werkingsjaar 2022.
Het college van burgemeester en schepenen,
AANLEIDING:
De gemeente richt in het gemeentelijk sportcentrum tijdens het werkingsjaar 2022 sportkampen in.
De financiële noodwendigheden van de gemeente.
MOTIVERING:
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.
De rechtspraak aanvaardt dat een gedifferentieerd tarief wordt vastgesteld in functie van de gebruikers,
indien dit voldoende werd gemotiveerd.
We stellen een gedifferentieerd tarief vast vermits de inwoners van de gemeente reeds via de algemene
fiscaliteit bijdragen in de investeringskosten en exploitatiekosten van de gemeentelijke instellingen.
BESLUIT:
Artikel 1
De tarieven in verband met de deelname aan de sportkampen tijdens het werkingsjaar 2022 als volgt
door de gemeenteraad te laten vaststellen:
Retributies sportkampen 2022
Inwoners
Niet inwoners
Kleuterzwemkamp (van 4 tot 8 april)
85,00
125,00
Omni-ski/snowboardkamp (van 4 tot 8 april)
185,00
275,00
Ski-snowboardkamp (van 4 tot 8 april)
170,00
255,00
Kleuterzwemkamp (van 11 tot 15 april)
85,00
125,00
Springfabriek (van 11 tot 15 april)
85,00
125,00
Kleuterzwemkamp (van 4 tot 8 juli)
85,00
125,00
Padel/Tennis-omnisportkamp (van 4 tot 8 juli)
85,00
125,00
Kleuterzwemkamp (van 12 tot 15 juli)
70,00
102,50
Voetbalkamp (van 12 tot 15 juli)
70,00
102,50
Sportdansmix (van 12 tot 15 juli)
70,00
102,50
Kleuterzwemkamp (van 1 tot 5 augustus)
85,00
125,00
Hockey Fun (van 1 tot 5 augustus)
85,00
125,00
Kleuterzwemkamp (van 8 tot 12 augustus)
85,00
125,00
Alles op wieltjes-omnisport (van 8 tot 12 augustus)
85,00
125,00
Digi-omnisportkamp (van 22 tot 26 augustus)
95,00
135,00
Bij annulering van deelname is een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsbedrag mogelijk.
Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van het kamp wordt 50% van het
inschrijvingsbedrag terugbetaald. Nadien zijn er geen terugbetalingen mogelijk, behalve bij aflevering

van een medisch attest, dat de annulering verantwoordt.
Artikel 2
Aan een kind van gescheiden ouders dat ingeschreven is in een andere gemeente, maar waarvan een
ouder, die bezoekrecht heeft en inwoner is van de gemeente Aartselaar, het tarief van inwoner aan te
rekenen.
Artikel 3
Om aan de in artikel 1 vermelde sportkampen te kunnen deelnemen moet men zich op voorhand via de
online webshop van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten inschrijven.
Artikel 4
De in artikel 1 vermelde tarieven moeten op voorhand betaald worden op de bankrekening van de
gemeente of in handen van de financieel directeur of zijn aangestelde. Het bewijs van betaling dient
gevoegd bij de in artikel 3 vermelde inschrijving. Bij gebrek aan betaling in der minne geschiedt de
invordering volgens artikel 177 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 5
Deze beslissing wordt definitief indien tijdens het onderzoek de commodo et incommodo geen
bezwaren worden ingediend en wordt bekendgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur
volgens artikel 288 van het decreet lokaal bestuur.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering
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