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Besprekingen en besluiten van het College

Vrije Tijd - Sport - Vaststellen retributiereglement Multimove.

Bevoegdheid

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

Wetten en Reglementen

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

 Het besluit van het college van 07.07.2015 VT SPORT – Vaststellen retributie Multimove.

Verantwoording

 De sportdienst organiseert jaarlijks lessen Multimove tijdens het schooljaar voor kleuters en 
lagere schoolkinderen.

 Het college keurde in zitting van 07.07.2015 de retributie voor deze lessenreeks goed.
 De gemeenteraad machtigde in zitting van 25.03.2021 het college om retributies te heffen. 

Hierdoor moet de retributie voor de lessen Multimove binnen deze machtiging nogmaals worden 
goedgekeurd.

 Inhoudelijk wijzigt er niets aan het retributiereglement.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Het retributiereglement ‘VT SPORT – Vaststellen retributie Multimove’ zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 07.07.2015, wordt opgeheven en een nieuw 
retributiereglement Multimove wordt goedgekeurd. Dit reglement gaat in werking vanaf 19.05.2021. 



Art. 2
De retributie voor de lessen Multimove georganiseerd door het gemeentebestuur Assenede 
(sportdienst) wordt als volgt vastgesteld:

- € 2,5 per les
De retributie voor een lesperiode wordt berekend op basis van het aantal lessen (aantal lessen x € 
2,50).

Art. 3
In bepaalde omstandigheden wordt (een deel van) het inschrijvingsgeld terugbetaald:

- Indien men minstens één week voor aanvang van de lessenreeks annuleert met een geldig 
bewijs (vb. doktersattest) wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

- Bij afgelasting van de lessenreeks door het gemeentebestuur Assenede wordt het volledig 
bedrag terugbetaald. 

Art. 4
De betaling dient te gebeuren via overschrijving of cash voor aanvang van de lessenreeks. Indien de 
betaling niet in orde is voor de aanvang van het sportkamp, kan het kind geweigerd worden. 

Art. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 6
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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