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Besprekingen en besluiten van het College

Vrije Tijd - JEUGD: Vaststellen retributies themakampen zomer 2022.

Bevoegdheid

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

Wetten en Reglementen

 Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 Het decreet van 06.07.2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal 

jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.
 Gemeenteraadsbeslissing van 25.03.2021 vaststellen van de machtiging tot het heffen van 

retributies en vaststellen van de voorwaarden.

Verwijzingsdocumenten

 Besluit van het college van 01.02.2022 Jeugd: Vaststellen retributies themakampen zomer 2022.

Verantwoording

 Op het college van burgemeester en schepenen van 01.02.2022 is de retributie voor de 2 
themakampen goedgekeurd.

 Er is echter bij het themakamp (5 dagen) van Amitabha een klein tikfoutje geslopen in de 
kostprijs. Bij de kostprijs vanaf het 2de kind van hetzelfde staat er echter € 75,00, maar dit moet 
€ 76,00 worden. 

 Daarnaast zal er bij het themakamp van Amitabha ( 5 dagen kamp) ook een vergoeding 
aangerekend worden voor de voor- en na opvang van het kamp en achteraf gefactureerd 
worden. De prijs die daar voor gehanteerd wordt is € 0,98 per begonnen half net zoals de 
kostprijs binnen de IBO. Bij het kamp van Sporta zit de opvang inbegrepen in de prijs. 



 Er wordt jaarlijks een ruim zomeraanbod gecreëerd voor de kinderen zowel opvang als 
activiteiten in onze gemeente.

 Deze zomer in 2022 worden er twee themakampen georganiseerd
o “De boel op stelten” voor kleuters van 3 tot 6 jaar voor 5 dagen (22 tot 26 augustus 

2022). Dit is in samenwerking met Amitabha.
o “Ruimte en astronauten” voor kleuters van 3 tot 6 jaar voor 3 dagen (29 tot 31 

augustus 2022). Dit is in samenwerking met Sporta.
 Hiervoor dient de retributie worden vastgelegd. Hieronder de vermelding van de correcte 

kostprijs voor het themakamp.
 Voor het themakamp ( 5 dagen) van Amitabha zou volgende kostprijs gehanteerd worden:

o € 91,00 voor niet-inwoners van Assenede
o € 86,00 voor inwoners van Assenede
o € 76,00 vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
o € 21,50 kansentarief met UiTPAS

 Voor het themakamp ( 3 dagen) van Sporta zou volgende kostprijs gehanteerd worden:
o € 41,00 voor niet-inwoners van Assenede
o € 36,00 voor inwoners van Assenede
o € 26,00 vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
o € 9,00 kansentarief met UiTPAS

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de rechtzetting van het collegebesluit 
van 01.02.2022 Jeugd: Vaststellen retributies themakampen zomer 2022.

Art. 2
Het college van burgemeester en schepenen keurt de retributie voor de themakampen 2022 goed. 
De retributie voor de deelname aan het themakamp “De boel op stelten” (5 dagen Amitabha):

o € 91,00 voor niet-inwoners van Assenede
o € 86,00 voor inwoners van Assenede
o € 76,00 vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
o € 21,50 kansentarief met UiTPAS

De retributie voor de deelname aan het themakamp “Ruimte en astronauten” (3 dagen Sporta):
o € 41,00 voor niet-inwoners van Assenede
o € 36,00 voor inwoners van Assenede
o € 26,00 vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
o € 9,00 kansentarief met UiTPAS



Art. 3 
Bij het themakamp van Amitabha “ De boel op stelten” van 22 tot 26 augustus 2022 zal er naast de 
vaste retributie, de opvang voor- en na het kamp apart gefactureerd worden. Dit gaat over € 0,98 per 
begonnen half uur. 

Art. 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 5
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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