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Besprekingen en besluiten van het College

Sport - SPORT - Vaststellen van de deelnameprijs voor de uitstap Take a risk naar 
Puyenbroeck op donderdag 14 april 2022 door de sportdienst.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56.

Wetten en Reglementen

 Het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
 Gemeenteraadsbeslissing van 25.03.2021 houdende de machtiging van het college tot het heffen 

van retributies.

Verantwoording

 Op donderdag 14.04.2022 plant de sportdienst een uitstap naar Take a risk in Puyenbroeck. Dit is 
een organisatie van de burensportdienst Schelde-Durme voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Er 
worden verschillende activiteiten aangeboden van 10.00 tot 16.00 uur. In het jaar 2019 heeft de 
sportdienst hier ook aan deelgenomen, in 2020 en 2021 is dit niet doorgegaan wegens de 
coronapandemie. 

 De sportdienst legt die dag een bus in. De prijs voor deelname aan deze uitstap zou vastgelegd 
worden op € 22,00 per kind. Hier zit de kostprijs van de bus en inkom in. Er kunnen maximum 25 
kinderen mee. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1



De retributie voor Take a risk georganiseerd door het gemeentebestuur Assenede (sportdienst) 
wordt vastgesteld op € 22,00 per kind. De betaling dient te gebeuren één week voor aanvang van de 
uitstap. Indien niet, kan het kind geweigerd worden.

Art. 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 3
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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