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Verontschuld¡gd:

17 mei 2016

Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter: Stephan Titeca
Burgemeester: Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Twighi
Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut

Secretaris: Sonja Nuyttens

Gemeenteraadsleden:

Punt 3. Financiën
3.6. Goedkeuring aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement (afschaffen retributie
op rattengif en kleine aanpassing ivm jeugdactiviteiten).

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
r Er wordt al geruime tijd door gemeente geen rattengif meer aangekocht met de bedoeling dit

te koop aan te bieden via het loket van Burgerzaken. De voorraad is momenteel bijna volledig
uitgeput (op een lO-tal pakjes na). Vandaar het voorstel om deze retributie op te heffen van
zodra de voorraad uitgeput is.

de vraag van de Jeugddienst om nog een kleine aanpassing in de boeteclausule
aangebracht en dit als volgt:

Er wordt een boete aangerekend van 2 euro per kind per jeugdactiviteit indien de ouder niet
tijdig annuleert (dwz e-ìverfeagen 1 week op voorhand) behalve indien er een geldige reden is
(sterfgeval tot en met de 2' graad mits overlijdensattest of ziekte mits ziekteattest). Deze
boeteclausule geldt niet voor de speelpleinwerking.
lngevolge deze aanpassing is de regeling voor annulatie van activiteiten gelijklopend met
deze in de Buitenschoolse Kinderopvang en in de Sportdienst.
Advies jeugdraad uitgebracht op 15 mei 2016

Verwijzend naar volgende wettelijke,decretale of reglementaire bepalingen:
Het gemeentedecreet, art..42:

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
het algemeen gemeentelijk rehiÞutiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juni 2008
en latere wijzigingen.

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.l: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt gewijzigd als volgt:
Bij Rubriek 6/ Jeugd wordt volgende aanpassing doorgevoerd (schrapping en toevoeging geel
gemarkeerde tekst):
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6/ Jeugd

. SPEELPLEINWERKING EN JEUGDWERKINITIAT¡EVEN
GR 03/04/2007 - 0310612008 - 1 511212014 - 07 10712015 - 17 10512016

De tarieven voor de speelpleinwerking en voor de jeugdactiviteiten worden als volgt vastgesteld met

ingang van 1 januari 2015:

Soort activiteit

grabbelpas

Koken

Knutselen

Uitstap

SporVspel/film

Workshop

Huidige tarieven

4 euro (niet geÏndexeerd)

2,5 euro

2,5 euro

Prijs inkom; busvervoer en moni's

lndien geen kosten: gratis

Geen prijs bepaald

1,5 euro/dagdeel (incl drankje)
2,5 euro per gezin per dagdt
gezinnen met 3 of meer kinderen

Nieuwe tarieven

afgeschaft

4 euro

4 euro

Prijs inkom + forfait busvervoer

2 euro

4 euro min./max.prijs per deelneme
workshop zelf (afronding per halve e

boven)

Halve dag: 2,5 euro
volledige dag: 5 euro
Gezinspas: halve dag: 6 euro
Gezinspas: volle dag: 12euro

speelpleinwerking

- (gezin=3olrneerkinderen)

Er wordt een boete aangerekend van 2 euro per kind per jeugdactiviteit indien de ouder niet tijdig

annuleert (dwz 3-+rerkCagen 1 week op voorhand) behalve indien er een geldige reden is (sterfgeval

tot en met de 2' graad mits overlijdensattest of ziekte mits ziekteattest). Deze boeteclausule geldt niet

voor de speelpleinwerking.

Rubriek 10/ Openbare Werken
De tekst onder het gedeelte m.b.t. 'rattengif' wordt geschrapt van zodra de voorraad met pakjes

'rattengif', dienstig voor de verkoop aan de burgers, is uitgeput (zie toevoeging in geel gemarkeerd).

RATTENGIF
GR 07 10412003 - 1 7 10512016

Rattengif wordt aan de bevolking te koop aangeboden tegen een retributie van € 2,40 (2,6) per pakje.

Deze rubriek wordt geschrapt uit het reglement van zodra de lopende voorraad is uitverkocht.
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Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
Secretaris

Sonja Nuytte
Gem

Stephan Titeca
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 20 mei2016
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