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Besprekingen en besluiten van het College

Vrije Tijd - SPORT: Vaststellen retributie Multimove.

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

Wetten en Reglementen

 Het gemeenteraadsbesluit van 25.03.2021: Vaststellen van de machtiging tot het heffen van 
retributies en vaststellen van de voorwaarden.

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 01.03.2022: Goedkeuren van 
aangepast retributiereglement multimove. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 14.12.2022: Goedkeuren van het reglement voor deelname aan 
gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten.

Verantwoording

 In oktober 2015 startte de sportdienst met de lessenreeks Multimove.
 Deze lessenreeks is voor kinderen van 3 tot 8 jaar oud.
 Indien de groep nog niet volzet is en de kinderen later op het jaar instappen, worden de nog te 

volgen lessen aangerekend.
 De gemeenteraad machtigde in zitting van 25.03.2021 het college om retributies te heffen. 
 Naar aanleiding van de goedkeuring van het reglement voor gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten 

op de gemeenteraad van 14.12.2022, is het opportuun om aanpassingen door te voeren aan het 
retributiereglement.



 Bepaalde artikels uit het vorige retributiereglement werden opgenomen in het reglement voor 
gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten. Deze artikels dienen wij nu te schrappen in het huidige 
retributiereglement. 

 Zo wordt artikel 4 geschrapt met een opsomming van de omstandigheden waarbij een deel van 
het inschrijvingsgeld terugbetaald wordt, gezien dit opgenomen werd in het reglement voor 
gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten.

 Artikel 5 over proeflessen wordt geschrapt, gezien dit opgenomen werd in het reglement voor 
gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten.

 Artikel 6 over de betaalmethode wordt geschrapt, gezien dit opgenomen werd in het reglement 
voor gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten.

 Gezien de prijsstijging van de lesgevers voor de lessenreeksen, dringt een prijsstijging voor onze 
lessenreeksen zich op. Hiervoor werden de huidige cijfers opgemaakt en vergeleken met de 
kostprijs van lessenreeksen in gemeenten in de buurt.

 Opdat de deelnemers van de lessenreeks januari 2023 – maart 2023 allen eenzelfde prijs zouden 
betalen, zal de prijsstijging pas doorgevoerd worden vanaf de lessenreeks april 2023 – juni 2023.

Stemmen

«Stemresultaat»

BESLUIT

Artikel 1
Het retributiereglement, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 
01.03.2022 wordt opgeheven. 

Art. 2
Voor de lessenreeks Multimove januari 2023 – maart 2023 georganiseerd door het gemeentebestuur 
Assenede (sportdienst), wordt de retributie behouden op € 3,00 per les. De retributie voor de 
lesperiode wordt berekend op basis van het aantal lessen. 

De betaling dient te gebeuren via overschrijving vóór aanvang van de lessenreeks. Indien de betaling 
niet in orde is vóór aanvang van de eerste les kan het kind geweigerd worden.

Art. 3
Voor de lessenreeksen Multimove georganiseerd vanaf april 2023 door het gemeentebestuur 
Assenede (sportdienst), wordt de retributie vastgelegd op € 4,00 per les. De retributie voor de 
lesperiode wordt berekend op basis van het aantal lessen. Opdat de deelnemers van de lessenreeks 
januari 2023 – maart 2023 allen eenzelfde prijs zouden betalen, zal de prijsstijging pas doorgevoerd 
worden vanaf de lessenreeks april 2023 – juni 2023. De retributie gaat in vanaf 01.04.2023.

De betaling verloopt zoals vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 14.12.2022 betreft 
goedkeuren van het reglement voor deelname aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten.
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