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Openbare vergadering

Retributiereglement Speelpleinwerking Amigos - wijziging
De gemeenteraad

Feiten en context
Het retributiereglement speelpleinwerking Amigos moet aangepast worden aan de nieuwe
wetgeving decreet lokaal bestuur.
Er wordt ook toegevoegd dat kinderen en jongeren van personeelsleden van het lokaal
bestuur De Pinte die niet in De Pinte wonen, hun kinderen mogen inschrijvingen onder
dezelfde voorwaarden als inwoners van De Pinte.
Deze wijziging werd voorgelegd op het Amigoscomité van 28 februari 2OL9.

Hogere regelgeving

¡

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20L7, onder ander artikel 285 en
286 van DLB.
Decreet van 6 juli2OL2 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en latere aanpassingen.
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Vorige beslissingen

o
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g€rn€êrìteraadsbeslissing van 17 november 2014 betreffende het retributiereglement
Speelpleinwerking Amigos.
gêrr€êrìteraadsbeslissing van 29 april 2019 betreffende de retributie voor het innen
van fiscale en niet-fiscale vorderingen en latere wijzigingen.

Plaats in meeijarenplan en budget
07 5OO2.O4 / 07 52-O2l 7 00324 (en latere wijzi

g in

gen )

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Aftikel 1.
Vanaf 6 mei 2019 tot en met 31 december 2025 een retributie te heffen op de inschrijving
van een kind voor de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos.
Artikel

2.
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Er wordt vooraf online ingeschreven en online betaald via het systeem van Ticketgang. Men

kan aan de kassa op de dag zelf betalen, hiervoor gelden andere tarieven.

AÊikel 3.
bedr

van de retributie bedraa

Niet-inwoners

Inwoners

3,25 voor een halve daq - vooraf online
C 6,50 voor een halve daq - vooraf online
4,00
voor
e
een halve dag aan de kassa de C 8,00 voor een halve dag - aan de kassa de
Caq zelf
Caq zelt
gemaakt
Er wordt een onderscheid
tussen inwoners en niet-inwoners. Onder inwoners wordt
verstaan: het kind of één van de ouders is gedomicilieerd in De Pinte. Alsook kinderen van
personeelsleden van het lokaal bestuur De Pinte. Onder niet-inwoners wordt verstaan: noch
het kind, noch de moeder of de vader is gedomicilieerd in De Pinte.
C

åI;::la1"n sociaal tarief insevoerd aan 5oo/o van de verschuldisde retributie. Een sociaal
tarief kan de gebruiker aanvragen en moet jaarlijks opnieuw gebeuren, Na aanvraag is er een
onderzoek door de sociale dienst van het lokaal bestuur. Na onderzoek kan het sociaal tarief
geweigerd of toegekend worden.
Het sociaal tarief zit er als vol t uit

Inwoners

Niet-inwoners

1,63 voor een halve daq - vooraf online
C 2,00 voor een halve dag - aan de kassa de
daq zelf
C

e 3,25 euro voor een halve daq - vooraf online
e 4,00 euro voor, halve dag - aan de kassa de
daq zelf

AÉikel 5.
Terugbetaling deelnamegelden: annulatie of afwezigheden worden voorafgaand en schriftelijk
gemeld, bij voorkeur via e-mail (jeugddienst@depinte.be) of schriftelijk (OCP, Polderbos 20,
9840 De Pinte t.a.v. de jeugddienst). De retributie wordt terugbetaald na aftrek van 1,5 euro
administratieve kost per dag.

Aftikel 6.
Wanneer kinderen na 18 uur worden opgehaald dient een bijkomend bedrag van 5 euro per
kind - contant betaald te worden. Bij weigering van betaling van 5 euro zal alsnog een factuur
worden gestuurd.

Artikel 7.
Bij.gebrek aan betaling wordt de niet-fiscale vordering ingevorderd conform het besluit van de
gemeenteraad van 29 april2019 en haar latere wijzigingen.
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