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GOEDGEKEURD
Zitting van 8 juni 2021
Vrije Tijd - Jeugd

Vaststelling tarief Speelpleinuitstappen zomer 2021 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont, burgemeester; de heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid
Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie, derde schepen; mevrouw Annick Princen,
voorzitter bijzonder comité; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende het retributiereglement
m.b.t. de deelname aan alle initiatieven georganiseerd door de gemeentelijke dienst vrije tijd.
Gelet dit besluit delegatie verleent aan het schepencollege voor de vaststellingen van de tarieven voor
deelname aan de initiatieven die georganiseerd worden door de gemeentelijke dienst vrije tijd onder
volgende voorwaarden en rekening houdend met:
- het promoten van culturele en sportieve beleving voor onze inwoners,
- het bepalen van billijke tarief, rekening houdend met de diverse kosten, gaande van erelonen,
inkomgelden, vervoerkosten tot logistieke kosten, en rekening houdend met capaciteiten en het aantal
toegelaten deelnemers,
- eventuele Vlaamse of Provinciale betoelaging.
Argumentatie
De dienst vrije tijd tracht de jongeren onder te dompelen in sociale, culturele en sportieve activiteiten.
De gemeente wenst de kostprijs billijk te houden opdat de jongeren de mogelijkheid hebben aan de
initiatieven deel te nemen.
Gezien het promotionele sportaspect.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Rekening houdend met de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
De uitstappen worden gefactureerd, samen met de gewone deelnamekosten.
Onkosten via RA 000 433 (Onkosten speelplein, incl. buskosten).
Ontvangsten via RA 000 437 (Ontvangsten speelplein).

Besluit
Artikel 1
De deelnamegelden (per persoon) voor activiteiten en uitstappen zijn vastgesteld op:
- Uitstap naar Sinte Gitter: € 6.
- Uitstap Plopsa Aqua Landen-Hannuit: € 18.
- Interactieve wand met spelletjes in sporthal: geen deelnamekosten.
- Slotuitstap Planckendael: € 20 voor 1ste en 2de kind - € 15 vanaf 3de kind.
De buskosten worden niet doorgerekend aan de deelnemers.

Artikel 2
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.

Artikel 3
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen directeur
Kim Peters
Ondertekend door Kim Peters (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2021.06.09 14:14:46 CEST
Functie: Algemeen directeur
Locatie: GINGELOM

Burgemeester
Patrick Lismont
Ondertekend door Patrick Lismont (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.06.10 09:53:52 CEST
Functie: Burgemeester
Locatie: GINGELOM

#$stempel$#

Gingelom - College van Burgemeester en Schepenen van 8 juni 2021 - 2021_CBS_00770 : Vaststelling tarief
Speelpleinuitstappen zomer 2021

2/2

