UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 10 maart 2016
Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L. $teenwegen, G. Amauts, W. Vanderstukken,
H. Arnauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters,
B. Bogaerts en B. Coeckelberghs, raadsleden;
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K. Wauters, gemeentesecretaris.
De gemeenteraad:

Retributiereglement sport- en jeugdactiviteiten

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 432;
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 en bijhorende omzendbrief BB 2009/2;
Overwegende dat de gemeentelijke sportdienst sport- en jeugdactiviteiten organiseert,
waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen verhaald worden op de gebruikers of
deelnemers;
Overwegende dat de kosten voor de sportkampen en sportactiviteiten affiarilceljk zijn van
materialen, lesgevers, locaties en andere parameters;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen
tot liet heffen van retributies zodat liet college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Met 16 stemmen voor
Besluit:
Enig artikel: Vanaf heden het onderstaande retributiereglement vast te stellen:
RETRIBUTIEREGLEMENT SPORT- EN JEUGDACTWITEITEN
AFDELiNG 1: RETRIBUTIE GRABBELPAS
Artikel 1:
Er wordt een retributiereglement gevestigd voor de deelname aan de gemeentelijke
Grabbelpaswerking.
Artikel 2:
Om deel te nemen aan de Grabbelpas moet een kind 5 jaar worden in het werkingsjaar en mag
het niet ouder zijn dan 15 jaar of worden in het desbetreffende jaar. Tevens dient het kind in
het bezit te zijn van een grabbelpas. De kostprijs van deze pas bedraagt € 3,00.
Artikel 3:
De concrete retributie wordt jaarlijks vastgelegd in functie van de aard en de kostprijs van de
activiteit.
De retributie voor een begeleide activiteit wordt vastgelegd per activiteit en per kind op 4,50
EUR voor een halve dag en 9,00 EUR voor een ganse dag.
De retributie voor een begeleide activiteit met sociale korting vanaf het 2de ingeschreven
kind wordt vastgelegd per activiteit en per kind op 2,50 EUR voor een halve dag en 5,00 EUR
voor een ganse dag.
De retributie van een daguitstap kan variëren van 9,00 EUR tot 40,00 EUR per activiteit en
per kind.
Artikel 4: De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5:
Na inschrijving ontvangt de aanvrager een bevestiging van inschrijving met info om de
betaling uit te voeren. De retributie wordt betaald via overschrijving
Artikel 6:
De inschrijving is pas definitief bij betaling van de verschuldigde retributie.
Artikel 7: Bij een tijdige annulering door middel van een ziektebrieije, zal het
inschrij vings geld terugbetaald worden.
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Vervolg uiftreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 10 maart 2016:
Retributiereglement sport- en j eugdactiviteiten.

AFDELING 2: RETRIBUTIE SPORTKAMPEN
Artikel 1:
Er wordt een retributiereglement gevestigd op de deelname aan de $portkampen.
Artikel 2:
Om deel te nemen aan de $portkampen moet een kind 4 jaar worden tijdens het werkingsjaar
en mag het niet ouder zijn dan 16 jaar of worden in het desbetreffende jaar.
Artikel 3:
De retributie wordt vastgelegd op minimaal 5,00 EUR per dag en maximaal 85,00 EUR per
week en per kind. De sociale korting, vanaf het 2de ingeschreven kind, wordt vastgelegd op
minimaal 4,00 EUR per dag en maximaal 75,00 EUR per week en per kind.
Artikel 4:
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5:
Na inschrijving ontvangt de aanvrager een bevestiging van inschrijving met info om de
betaling uit te voeren. De retributie wordt betaald via overschrijving
Artikel 6:
De inschrijving is pas definitief bij betaling van de verschuldigde retributie.
Artikel 7:
Bij een tijdige annulering door middel van een ziektebriefje, zal het inschrijvingsgeld
terugbetaald worden.
AFDELING 3: RETRIBUTIE CREAKAMPEN
Artikel 1:
Er wordt een retributiereglement gevestigd op de deelname aan de Creakampen.
Artikel 2:
Om deel te nemen aan de Creakampen moet een kind 6 jaar worden tijdens het werkingsjaar
en mag het niet ouder zijn dan 12 jaar of worden in het desbetreffende jaar.
Artikel 3:
De retributie wordt vastgelegd op minimaal 5,00 EUR per dag en maximaal 20,00 EUR per
dag en per kind. De sociale korting, vanaf het 2de ingeschreven kind, wordt vastgelegd op
minimaal 4,00 EUR per dag en maximaal 15,00 EUR per dag en per kind.
Artikel 4:
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5:
Na inschrijving ontvangt de aanvrager een bevestiging van inschrijving met info om de
betaling uit te voeren. De retributie wordt betaald via overschrijving
Artikel 6:
De inschrijving is pas definitief bij betaling van de verschuldigde retributie.
Artikel 7:
Bij een tijdige annulering door middel van een ziektebriefje, zal het inschrijvingsgeld
terugbetaald worden.
AFDELING 4: EXTERNE KAMPEN
Artikel 1:
De retributies die betaald worden voor deelname aan externe kampen georganiseerd door
voetbalschool Nederland, provinciewerking worden niet ontvangen door de gemeente
Glabbeek. Bijgevolg worden de prijzen van de kampen niet opgenomen in het
retributiereglement.

Vervolg uittreksel uit dc notulen van de gemeenteraad van 10 maart 2016:
Retributiereglement sport- en jeugdactiviteiten

AFDELING 5: LESSENREEKSEN
Artikel 1:
De retributies die betaald worden voor deelname aan lessenreeksen georganiseerd door de
gemeente Glabbeek bedragen voor:
Seniorenactiviteiten(50+): minimum 1 EUR per les en 10 EUR voor een 10beurtenkaart
Volwassenactiviteiten (16+): minimum 5 EUR per les en 50 EUR voor een 10
beurtenkaart
AFDELING 6: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1:
Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door de gemeenteraad.
Artikel 2:
Bij niet-betaling zal het volledig verschuldigde bedrag ingevorderd worden via dwangbevel
overeenkomstig artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of gebeurljk langs
gerechtelijke weg.
Artikel 3: Jaarlijks wordt het programma van de activiteiten, samen met de concrete retributie
per kamp of activiteit goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4: Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake sport- en jeugd
activiteiten georganiseerd door de gemeente.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De secretaris i.o.,
(Get.) K. Wauters

De v6zitter,
(Get.) &‘f?.eekmans.
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Voor eensluidend uittreksel.
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