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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

r Het decreet over het lokaal bestuur van 22.L2.2Ot7 artikel 41, L4"

Wetten en Reglementen

e Het decreet over het lokaal bestuur van 22.L2.2OL7 artikel 4L, L4"

Verwijzingsdocu menten

r Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01 .2O2O - retributie
vaststellen deelnameprijs 10 ART miles op t7.IO.2O2O.

r Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2020 - retributie
vaststellen vergoeding kunstenaars 10 ART miles op Il.LO.2OZO.

o Het besluit van het college van burgemeester en schepenen,van 28.01 .2O2O - retributie
themakamp zomer 2O2O.

r Het besluit van het college van burgemeester en schepenen L8.O2.2O20 - Aanpassen
retributiereglement lessenreeks Multimove.

o Het besluit van het college van burgemeester en schepene n 78.O2.2O20 - Aanpassen
retributieregle ment lesse nreeksen sportd ienst.

o Het gemeenteraadsbesluit van 26.03.2015 - Vaststellen machtiging retributies.



. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.04.2020 - lntrekken

gemeentelijke retributies.
o Offerte Creafant van 05.L2.2019.

r Rcglcmcnt kunstwerken 10 ART Miles van 17.10.2020.

o Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.07.2015 i.v.m. het vaststellen

van een retributie Multimove.
r Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19.06.2018 i.v.m. het

doorvoeren van een prijsstijging bij de lessenreeksen georganiseerd door het gemeentebestuur

Assenede (sportdienst).

Verantwoording

r ln een aantal collegebesluiten van 2020 van de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek i.v.m.

machtiging van retributies werd verwezen naar het gemeenteraadsbesluit van 26.03.20L5

'5. Retributies - Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de

voorwaarden'.
ln het besluit staat in artikel 2: 'Met ingang van 27 .03.2015 tot en met 3t.L2.2O19, geeft de

gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging tot het heffen van

retributies in volgende aangelegenheden'. Een aantal collegebesluiten zijn gestemd na

37.12.2019. Dit is een administratieve fout.
o Bovendien zijn een aantal activiteiten uitgesteld of geannuleerd wegens maatregelen rond

covid-L9 virus. Deze retributies werden ingetrokken op het college van burgemeester en

schepenen van 07 .O4.2020 en zijn zonder voorwerp geworden.
o Onderstaande beslissingen werden ingetrokken door het college van burgemeester en schepenen

in de zitting van 23.O4.2020 en de retributies dienen door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld

te worden:

- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01-.2O2O - retributie
vaststellen deelnameprijs 10 ART miles op 77.IO.2O2O

- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01 .2O2O - retributie
vaststellen vergoeding kunstenaars 10 ART miles op 17.LO.2O2O

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2O2O - retributie
themakamp zomer 2O2O

- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen L8.O2.2O20 - Aanpassen

retributiereglement lessenreeks M ultimove

- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen 18.02.2020 - Aanpassen

retributiereglement lessenreeksen sportdienst.

Deelnameprijs 10 ART miles

Op zaterdag 17.IO.2O2O (winterkermis Assenede) vindt het evenement 10 ART Miles plaats.

10 ART Miles is een belevingsloop en wandeling voor het hele gezin waarbij sport en kunst

elkaar ontmoeten binnen het prachtige kader van de Meetjeslandse kreken.

Dit evenement kadert binnen het toeristisch project 'Florerende Bestemmingen' waar

gemeente Assenede aan deelneemt.

Binnen het toeristisch project 'Florerende Bestemmingen' wordt op een vernieuwde manier

naar toerisme gekeken. Toerisme moet een meerwaarde betekenen voor zowel de inwoner,

de ondernemer, de bezoekers en de plek waar het plaatsvindt. Het gaat om transformatie en

duurzaamheid. De lindeboom is hierbij het symbool voor deze groei en verandering. De
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lindeboom, als hart van een lokale gemeenschap, de plaats waar mensen samenkomen en
het gemeenschapsgevoel versterkt. Gemeente Assenede is samen met Toerisme
Meetjesland en gemeente Sint-Laureins een van de drie proeftuinregio's die hiermee aan de
slag gaan.

Dit evenement kadert ook binnen de actie 3-2-1.-tvan het meerjarenplan, nl. 'Ontwikkelen
van Assenede als florerende bestemming'.
De organÍsatie is in handen van de sportdienst en dienst toerisme i.s.m. een aantal
vrijwilligers.

De werkgroep stelt voor om twee tarieven te hanteren: € 7,00 bij inschrijving op voorhand en
€ 10,00 voor inschrijvingen de dag zelf.

Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen.

De prijs geldt voor alle deelnemers, ongeacht of zij wandelen of lopen.
Op die manier worden de mensen gestimuleerd zich op voorhand in te schrijven wat het voor
de organisatie net iets makkelijker maakt om op voorhand een zicht te hebben op het
deelnemersaantal.

Vergoeding kunstenaars 10 ART Miles
Binnen het project 10 ART Miles willen we ook kunstenaars betrekken. Per mijl wordt een
kunstwerk geplaatst om de afstand aan te duiden.
Daarnaast wordt ook een campagnebeeld gezocht dat kan gebruikt worden voor de
communicatie.

De (amateur) kunstenaars/grafisch ontwerpers kunnen een voorstel indienen en een jury
selecteert daarna maximaal 10 kunstwerken en één campagnebeeld.
De kunstenaars en grafisch ontwerper kunnen beroep doen op een onkostenvergoeding voor
hun werk.

Deze o n kostenvergoed ing moet wo rden vastge legd.

De werkgroep stelt voor om een onkostenvergoeding van € L00,00 per kunstwerk en
€ 100,00 voor het campagnebeeld te voorzien.
Er is voldoende krediet voorzien op Bl 071900 Overige evenementen / AR 6130400 Erelonen
en vergoedingen voor optredens, lesgevers en gidsen.

Zomerwerking:

Er wordt jaarlijks een ruim zomeraanbod gecreëerd voor de kinderen voor zowel opvang als

activiteiten in onze gemeente.

Deze zomer in2O2O wordt er één themakamp georganiseerd, namelijk "Door de Jungle" voor
kleuters van 3 tot 6 jaar. Dit is in samenwerking met Creafant vzw.
Hiervoor dient de retributie te worden vastgelegd.

Voor het themakamp zou volgende kostprijs gehanteerd worden:
o € 65,00

o € 55,00 vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin

o € 16,00 kansentarief met je UiTPAS

Als er 35 kinderen aanwezig zijn op het themakamp aan € 65,00 is het break even.
Bij de vorige samenwerking met Creafant vzw vroegen ze geen meerprijs om voor- en
naopvang tijdens het kamp te voorzien. Dit jaar is dit gewijzigd in hun infobrochure om alles
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gelijk af te stemmen. Er komt per dag een kostprijs van € 30,00 extra bij. Het themakamp

duurt dit jaar 3 dagen, dus een extra kost van € 90,00.

Deze meerprijs voor deze opvang is moeilijk realiseerbaar om bij te rekenen per kind. Dit

omwille van administratieve redenl

o We weten niet op voorhand wie er wel of niet naar de opvang zal komen.

o Hoeveel vragen we dan precies extra voor de opvang.

o Moeilijk om cash betalingen te laten ontvangen door externe animatoren.

Hierbij vragen wij de meerprijs niet aan te rekenen per kind, maar neemt het

gemeentebestuur het volledige bedrag op zich.

Binnen de gemeentelijke dienstverlening worden regelmatig activiteiten georganiseerd,

publicaties opgemaakt, ... waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Het is aan de

gemeenteraad om deze retributies vast te stellen.

Hiervoor werd voldoende budget voorzien op beleidsitem 075100 algemene rekening

6150600 Technische prestaties van derden.

De retributie zalgeboekt worden op beleidsitem 075100 algemene rekening 7010001

Opbrengsten uit inschrijvings- of toega ngsge lden.

Lessenreeksen Multimove:
De sportdienst organiseert lessenreeksen. ln oktober 2015 startte de sportdienst met de

lessenreeks Multimove.

Deze lessenreeks ís gericht naar kinderen van 3 tot 8 jaar oud.

De retributie voor deze les werd bepaald en bedraagt € 3,00 per les. De retributie voor de

lesperiode wordt berekend op basis van het aantal lessen.

De retributie voor een lesperiode blijft hetzelfde en wordt berekend op basis van het aantal

lessen: aantal lessen x € 3,00.

Tijdens de lessenperiode kan een deelnemer zich ziek melden. Een regel rond terugbetaling

werd niet vastgelegd in het collegebesluit van 19.06.2018. Er wordt voorgesteld om, indien

men een geldig bewijs (vb. doktersattest) kan voorleggen, de lessen terug te betalen voor

zolang het bewijs geldt.

Bij kinderen die later wensen in te stappen in de lessenreeks werd geen regel bepaald in het

collegêbesluit van 19.06.2OL8. Daarom wordt voorgesteld om in sommige gevallen een deel

van het inschrijvingsgeld terug te betalen:

lndien de groep nog niet volzet is en de kinderen later op het jaar instappen, worden de nog

te volgen lessen aangerekend.

Lessenreeksen sportdienst
ln de huidige zitting wordt beslist over het aanpassen en actualiseren van het

retributiereglement voor de lessenreeks Multimove in de sporthal Assenede.

Om duidelijkheid te scheppen tussen de besluiten van de lessenreeksen en van Multimove is

het aangewezen om het besluit van de lessenreeksen georganiseerd door het

gemeentebestuur Assenede (sportdienst) opnieuw vast te stellen. De bepaling 'De retributie

voor de les Multimove werkt met een overschrijving voor aanvang van de lessenreeks.' dient

niet vervat te zijn in de beslissing i.v.m. de lessenreeksen sportdienst.



Stemmen

Stemresultaat L3 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, DieterVercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout)
10 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
DimitriVan Vooren, Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)

BESLUIT

Artikell
Deelnameprijs 10 ART miles
De retributie voor het evenement 10 ART miles op 77.tO.2O2O te Assenede wordt vastgelegd op
€7,OO voor wie zich op voorhand inschrijft en € L0,00 voor wie zich de dag zelf inschrijft.
Kinderen onder de L2 jaar kunnen gratis deelnemen.

Er wordt krediet voorzien op budgetpost Bl 071900 Overige evenementen / An 6130400 Erelonen en
vergoedingen voor optredens, lesgevers en gidsen (actie 3-1-1-l- van het meerjarenplan).

Art.2
Vergoeding kunstenaars 10 ART miles
De onkostenvergoeding voor de deelnemende kunsténaars aan het evenement 10 ART miles te
Assenede op L7.7O.2020 wordt vastgelegd op € 100,00 per kunstwerk.
De onkostenvergoeding zal uitbetaald worden na het evenement, via storting op rekening van de
kunstenaar.

Er is voldoende krediet voorzien op Bl 071900 Overige evenementen / AR 6130400 Erelonen en
vergoedingen voor optredens, lesgevers en gidsen. (actie 3-2-1--L van het meerjarenplan)

Art.3
Zomerwerking
De retributie voor het themakamp 2020 wordt vastgesteld.
De retributie voor de deelname aan het themakamp "Door de Jungle" bedraagt:

r € 65,00 voor het 1't" kind
o € 55,00 vanaf het 2d" van hetzelfde gezin.
o € 76,25 kansentarief met U|TPAS

Het gemeentebestuur draagt de kostprijs van € 90,00 (voor- en naopvang bij het themakamp)

Art.4
lessenreeks Multimove
De retributie voor de lessen Multimove georganiseerd door het gemeentebestuur Assenede
(sportdienst) wordt met ingang van L9.02.2020 als volgt vastgesteld:
- € 3,00 per les

De retributie voor een lesperiode wordt berekend op basis van het aantal lessen:
aantallessenx€3,00.



tn bepaalde omstandigheden wordt (een deelvan) het inschrijvingsgeld terugbetaald:

- lndien men minstens één week voor aanvang van de lessenreeks annuleert met een geldig

bewijs (vb. doktersattest) wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

- lndien men een geldig bewijs (vb. doktersattest) kan voorleggen, worden de lessen

terugbetaald voor zolang het bewijs geldt.

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

bedrag terugbetaald.
Nieuwkomers krijgen een gratis proefles gedurende de eerste les van elke lessenreeks. Deze proefles

is gratis. Na de proefles dient men voor de volledige lessenreeks te betalen als men wenst verder te

doen.

ln sommige gevallen kan een deel van het inschrijvingsgeld worden betaald:

- lndien de groep nog niet volzet is en de kinderen later op het jaar instappen, worden de nog

te volgen lessen aangerekend.

De betaling dient te gebeuren via overschrijving vóór aanvang van de lessenreeks. lndien de betaling

niet in orde is vóór aanvang van de eerste les kan het kind geweigerd worden.

Art.5
Lessenreeksen sportdienst
De retributie voor deelname aan de lessenreeksen georganiseerd door het gemeentebestuur

Assenede (sportdienst) wordt vastgesteld op:

- Voor kleuters: € 3,00 per les

- Voor lagere schoolkinderen: € 3,50 per les

- Voor volwassenen: € 4,00 Per les

De retributie van een tienbeurtenkaart wordt cash betaald

Art.6
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift

Frederik Willems

Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens

Voo rzitter ge mee nteraad

Lieven Rummens

Voorzitter gemee nteraad


