Retritbutiereglement tienerwerking 2017 in samenwerking met Sint-Martens-Latem
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere aanpassingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2015 aangaande retributie invordering
niet-fiscale ontvangsten;
Gelet op het reglement Tienerwerking in samenwerking met de gemeente Sint-Martens-Latem
goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 februari 2016;
Gelet op het feit dat er hiervoor een samenwerking is met het gemeentebestuur van SintMartens-Latem en sommige activiteiten door hen georganiseerd worden en andere door het
gemeentebestuur van De Pinte;
Overwegende dat de tienerwerking doorgaat op enkele losse dagen tussen halfweg juni en
halfweg september 2017;
Overwegende dat het billijk is om aan de ouders een tussenkomst in de onkosten te vragen
voor de tienerwerking;
Gelet op voorliggend retributiereglement;
Besluit eenparig:
Art.1 Vanaf 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017 een retributie in te voeren op de
inschrijving van een kind voor de gemeentelijke tienerwerking.
Art.2. Er wordt vooraf via mail ingeschreven. De inschrijving is pas definitief als het
inschrijvingsgeld gestort is op het rekeningnummer BE74 0910 1984 4007 op naam
van gemeente De Pinte.
Art.3. Per activiteit bedraagt de retributie:
Datum
De Pinte of
Activiteit
Leeftijd
Kostprijs
Sint-Martensdeelnemer
Latem
Di 27/06/2017
De Pinte
Avonturensportdag 12-16 jaar
10 euro
Wo 28/06/2017
De Pinte
Popeiland
10-14 jaar
16 euro
Do 6/07/2017
De Pinte
Freerunning
12-16 jaar
7 euro
Do 13/07/2017
Sint-MartensSupboarding
12-16 jaar
10 euro
Latem
Ma 17/07/2017
Sint-MartensPaintball en
12-16 jaar
12 euro
Latem
lasertag
Do 10/08/2017
De Pinte
Actiefilm maken
12-16 jaar
13 euro
Do 17/08/2017
Sint-MartensTrampolinepark
12-16 jaar
10 euro
Latem
Do 24/08/2017
De Pinte
Pretpark Walibi
12-16 jaar
20 euro
Vrij 1/09/2017
Sint-MartensMemorial Van
12-16 jaar
5 euro
Latem
Damme
Art.4. Terugbetaling deelnameprijs: deelnamegelden worden enkel terugbetaald indien de
afwezigheid ten laatste 5 kalenderdagen voor de start van de activiteit schriftelijk
gemeld wordt.
Bij ziekte kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden als uiterlijk 7 dagen na de
activiteit een doktersattest ontvangen wordt.
Art.5. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze retributie toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Art.6. Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de
invordering overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten
aanzien van de gemeente betwist wordt. Ingeval de verschuldigde retributie nietbetwist en opeisbaar is, zal de invordering overeenkomstig artikel 94, 2° van het
Gemeentedecreet gebeuren bij dwangbevel, uitgevaardigd door de financieel
beheerder en geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
en schepenen.
Art.7. Huidig retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187
van het Gemeentedecreet.
Art.8. Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennisgeving overgemaakt aan de
provinciegouverneur.

