UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 14.B.5: Goedkeuring van het retributiereglement voor de deelname aan de
speelpleinwerking.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het gemeentebestuur tijdens de zomermaanden speelpleinwerking
organiseert voor de kinderen van onze gemeente; dat de gemeente hiermee tegemoet wenst
te komen aan de vraag van veel ouders naar één of andere vorm van kinderopvang tijdens
vakantieperiodes; dat hierdoor ook het bestuur wenst wil bij te dragen tot een ontplooiing van
de Kalmthoutse jongeren;
Overwegende dat de organisatie van speelpleinwerking kosten met zich mee brengt voor het
gemeentebestuur en het dus verantwoord is om hiervoor een retributie te vragen aan de
deelnemers;
Overwegende dat vanaf de zomer 2015 wordt gewerkt met een online inschrijfsysteem voor de
speelpleinwerking; dat hierdoor de lange wachttijden bij het inschrijven voor de
speelpleinwerking op de dag zelf kunnen worden weggewerkt; dat het een flexibel systeem is
dat toelaat vooraf in te schrijven zodat hierdoor de nodige tijdswinst kan worden geboekt en
wachtrijen kunnen worden vermeden; dat hierdoor het comfort voor de gebruikers danig zal
verhogen;
Overwegende dat er ook gewerkt wordt met een sociale correctie; dat voor bepaalde
doelgroepen een verminderd tarief zal gelden;
Gezien het huidige retributiereglement betreffende de speelpleinwerking vervalt op 31
december 2019;
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Gelet op het feit dat de continuïteit dient bewaard;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Hans De Schepper,
Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie
Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 2020 en eindigend
op 31 december 2025 een retributie vastgesteld voor deelname aan de speelpleinwerking
georganiseerd door de gemeente.
Art. 2.Voor de deelname aan de speelpleinwerking wordt volgende retributie gevraagd:
Voor een hele dag:
1. eerste kind ingeschreven voor de speelpleinwerking:
2. tweede kind van hetzelfde gezin op dezelfde dag
ingeschreven voor de speelpleinwerking:
3. derde kind en meer van hetzelfde gezin ingeschreven
op dezelfde dag voor de speelpleinwerking:
4. sociaal tarief (voor kinderen van ouders die vallen
onder de regeling “verhoogde tegemoetkoming”):
5. kinderen van OCMW-cliënten:
Voor een halve dag:
1. eerste kind ingeschreven voor de speelpleinwerking:
2. tweede kind van hetzelfde gezin op dezelfde dag
ingeschreven voor de speelpleinwerking:
3. derde kind en meer van hetzelfde gezin ingeschreven
op dezelfde dag voor de speelpleinwerking:
4. sociaal tarief (voor kinderen van ouders die vallen
onder de regeling “verhoogde tegemoetkoming”):
5. kinderen van OCMW-cliënten:

5,50 euro/kind,
4,50 euro/kind,
3,50 euro/kind ,
3,50 euro/kind,
gratis.
3,50 euro/kind,
3,00 euro/kind,
2,50 euro/kind ,
2,50 euro/kind,
gratis.

Art. 3.De retributie is verschuldigd door de ouder of voogd van de deelnemende minderjarige.
Art. 4.De betaling gebeurt tegen afgifte van een ontvangstbewijs dat op elk verzoek van het
toezichthoudend personeel of afgevaardigde van het gemeentebestuur dient getoond te
worden.
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Art. 5.In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.
Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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