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Besprekingen en besluiten van het College

Vrije Tijd - SPORT: Vastestellen van de retributie voor de activiteit 'Kijk ik fiets' in de sporthal van 
Assenede door de sportdienst.

Bevoegdheid

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

Wetten en Reglementen

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
 Het gemeenteraadsbesluit van 25.03.2021 Retributies - Vaststellen van de machtiging tot het 

heffen van retributies en vaststellen van de voorwaarden.

Verwijzingsdocumenten

 Het gemeenteraadsbesluit van 25.03.2021 betreffende de machtiging van het college tot het 
heffen van retributies.

Verantwoording

 De deelnameprijs voor de organisatie van de activiteit ‘kijk ik fiets’ in de sporthal van Assenede 
moet worden bepaald. Het gaat door op zaterdag 29.05.2021 van 09.00 tot 12.00 uur.

 Dit is een project van Sportwerk Vlaanderen met een methodiek om jonge kinderen te leren 
fietsen in 1 les van 3 uur met behulp van een (groot)ouder of volwassene.

 De doelgroep is de 2e en 3e kleuterklas.
 De sportdienst is van mening dat het belangrijk is om jonge kinderen te leren fietsen.
 Dit past binnen de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025: strategische doelstelling 2, 

leven in een groene, duurzame en veilige gemeente, stelt nl. dat de fiets gepromoot zal worden 
en dat verkeersveiligheid het hoogste goed is. 2-1-2-2, STOP promoten: o.a. implementeren 
fietsstraten.

 De gemeenteraad machtigde in de zitting van 25.03.2021 het college om retributies te heffen. 
Hierdoor moet de retributie voor Kijk ik Fiets goedgekeurd worden binnen deze machtiging.



Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
De retributie voor de activiteit ‘kijk ik fiets’ op in de sporthal van Assenede wordt vastgelegd op 
€ 10,00 per deelnemend kind.

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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