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Besprekingen en besluiten van het College 

 

Vrije Tijd - Jeugd: Vaststellen retributie tienerwerking. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 Retributiereglement tienerwerking – voorstel. 

 Huishoudelijk reglement tienerwerking zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25.03.2021. 

 Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de voorwaarden, 

zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25.03.2021. 

Verantwoording 

 De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen de machtiging geven tot het 

heffen van deze retributies. Hiervoor moet de gemeenteraad beslissen over het kader en de 

bijzondere voorwaarden van de retributie. 

 Het vaststellen van het tarief (binnen vastgestelde grenzen) en de wijze van inning kunnen aan 

het college worden gedelegeerd: op die manier kan op een vlottere manier worden ingespeeld 

op veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld vaststellen van de prijs van toegangstickets, 

consumpties, folders, …). Het college is bovendien gehouden aan een  vergoeding die in redelijke 

verhouding staat tot de kostprijs van de verleende dienst. 

 De machtiging van het college tot het heffen van retributies werd besloten in de gemeenteraad 

van 25.03.2021. 

 In artikel 2 van het reglement staat dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en 

schepenen een delegatie tot het heffen van retributies geeft in volgende aangelegenheden: 

1) Manifestaties/organisaties deel uitmakende van het vrijetijdsaanbod van de gemeente 

(jeugd, sport, cultuur, evenementen, toerisme, bibliotheek, internationale samenwerking, 

lokale economie, …) 

 Op het college van burgemeester en schepenen op 22.02.2021 werd de opstart van een 

tienerwerking goedgekeurd.  



 

 

 De tienerwerking sluit aan op speelpleinwerking Sloeberslot, maar verschilt toch op enkele 

vlakken. Hierdoor is er voor de tienerwerking een nieuw huishoudelijk reglement uitgeschreven 

en goedgekeurd op de gemeenteraad van 25.03.2021. 

 Naast een huishoudelijk reglement moet er ook een retributiereglement zijn voor de 

tienerwerking. In dit reglement wordt de prijs bepaald om deel te nemen aan de tienerwerking. 

Stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor de tienerwerking 
goed en zal ingaan vanaf 05.05.2021. 

Art. 2 

Voor de deelname aan tienerwerking wordt een retributie vastgesteld.  

Art. 3 

Deze retributie wordt als volgt vastgesteld: 

 € 3,00 per kind voor een halve dag. 

€ 2,00 voor een halve dag voor het tweede kind van eenzelfde gezin. 

€ 1,50 voor een halve dag vanaf het derde kind van eenzelfde gezin. 

 € 6,00 per kind als er een uitstap wordt ingepland. 

Om van deze korting te genieten, moeten de kinderen van eenzelfde gezin op hetzelfde moment 

aanwezig zijn. 

In deze retributie is een koekje en een drankje inbegrepen. 

Art. 4 

De retributie moet betaald worden bij elke deelname aan activiteiten van de tienerwerking, dus elke 

dag opnieuw. 

Art. 5 

Bij niet betaling zal de inning van het niet-betwiste gedeelte gebeuren in toepassing van artikel 94 

van het gemeentedecreet, de inning van het betwiste gedeelte zal gebeuren volgens de regels van de 

burgerlijke rechtspleging. 

Art.6 

De machtigingen van de retributies zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 25.03.2021 met 

ingang 01.05.2021 tot 31.12.2025. 

Art. 7 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 

het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

  



 

 

Art. 8 

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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