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2019/GR/382 -Algemeen gemeentelijk retributiereglement (m.b.t. tarieven activiteiten
Sportdienst, Jeugddienst en Bibliotheek en verwijderen jaarlijks indexeringen): goedkeuring
aanpassingen .

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
De Sportdienst, Jeugddienst en Bibliotheek bieden verschillende activiteiten aan voor verschillende
doelgroepen, gebaseerd op de noden van de bevolking. De tarieven worden bepaald aan de hand van
het aanbod en er wordt gekeken om de organisatiekost zoveel mogelijk te dekken door middel van het
innen van deelnamegelden.
De sportraad bracht hiervoor een positief advies uit op de vergadering van 25 november 2019.
Onder voorbehoud geeft de jeugdraad een positief advies op de algemene vergadering van 8
december 2019.
Onder voorbehoud geeft de beheerraad van de bibliotheek een positief advies op de vergadering van
2 december 2019.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Vaststellen tarieven sportkampen en sportlessenreeksen vanaf 2018, dd. 28 februari 2018
De gemeenteraadsbeslissing van 13 juni 2016 betreffende het goedkeuren van de tarieven jeugd in
het algemeen gecoördineerd retributiereglement.
De gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2015 betreffende de goedkeuring van de tarieven van de
boekenkampen.
het Algemeen Gemeentelijk Retributiereglement van 3 juni 2008 (en latere wijzigingen).
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Art. 1: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt gewijzigd als volgt voor wat betreft de
rubriek 4. Vrije Tijd, meer bepaald de items 'sportkampen' - 'jeugdactiviteiten' en 'bibkampen' en dit
met ingang van 1 januari 2020.
(zie schrappingen en toevoegingen in geel gemarkeerd)
De tarieven voor de verschillende sportkampen, rekening houdend met de kosten van de
aangeboden activiteiten worden als volgt vastgelegd.

kamp
halve dagen

Categorie

Prijs week
(5dagen)

Prijs per
dag

velledige dagen

Prijs •1,.<eek
(5dagen)

Prijs per
dag

Omni sportkampen:
Deelnemers krijgen tijdens het kamp allerlei
sporten aangeboden.

Combi sportkampen:
Deelnemers krijgen sport in combinatie met
andere acti\liteiten: knutselen, dans, optreden,
uitstappen, ...
\lb: circuskamp
Thema sportkampen:
Deelnemers krijgen sport met een bepaald
specifiek thema, dat tijdens de week meerdere
keren terugkomt.
Vb: a\lonturenkamp,

lnternaatskamp:
Deelnemers krijgen dagvullend programma en
blijven één of meerdere dagen overnachten
tijdens het kamp.

217

Prijs 3 dagen
met
01,ernachting
en maaltijd

Pfijs--J
Ga§8A

2GRGef
overnachtin

g
Driedaags kamp:
Deelnemers krijgen dagvullend programma
met avondtuurlijke sporten. Indien met
overnachtingen zijn maaltijden ook
inbegrepen.
Z..vemkamp:

201essen:

Per les:

Zweminitiatie ism Zwevegem

Categorie

kamp

kamp

halve dagen

volledige dagen

Prijs week
(5dagen)

Prijs per dag

Prijs week
(5dagen)

Prijs per dag

€ 35

€7

€ 70

€14

€40

€8

€ 80

€16

€ 50

€10

€ 100

€ 17,8

€ 180

€ 36

Omni-sportkampen:
Deelnemers krijgen tijdens het kamp allerlei
sporten aangeboden.
Combi-sportkampen:
Deelnemers krijgen sport in combinatie met
andere activiteiten: knutselen, dans, optreden,
uitstappen, ... vb: circuskamp
Thema-sportkampen:
Deelnemers krijgen sport met een specifiek
thema, dat tijdens de week meerdere keren
teruqkomt. Vb: avonturenkamp
Internaat kamp: week 5 dagen
Deelnemers krijgen dagvullend programma en
blijven één of meerdere dagen overnachten
tijdens het kamp.

Prijs 3 dagen Prijs per dag Prijs 3 dagen Prijs per dag
zonder
met
overnachting
overnachting
en maaltijd
Driedaags kamp:

Deelnemers krijgen dagvullend programma
met avontuurlijke sporten.

€ 75

€ 25

€ 120

€40

Indien met overnachtingen zijn maaltijden ook
inbegrepen.

Sportuitstap jeugd:

'

Sportieve uitstap: halve dag. Vb: minigolf

l € 10

De volgende kortingen op de vastgestelde prijzen van sportkampen te voorzien: Deze tarieven
worden niet geïndexeerd.
o

Gezinskorting: bij meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin, is er een korting van€ 5 vanaf
het 2de kind.
'

o

Korting bij deelname meerdere kampen: bij inschrijving voor meerdere kampen, in eenzelfde
vakantieperiode, van hetzelfde kind, is er een korting van€ 5.

De tarieven voor zwemlessen en zwemreeksen worden als volgt vastgelegd.
wemlessen: 10 lessen all-in 1 u er les)

€ 90
€45

all-in 1 u er les) € 90
€ 50
bab en euterzwemmen: 8 lessen all-in 45' er les

€ 50

De tarieven voor de verschillende jeugdactiviteiten, rekening houdend met de kosten van de
aangeboden activiteiten worden als volgt vastgelegd.
Soort activiteit

Huidige tarieven

Nieu•.•1e tarieven

grabbelpas

4 euro (niet geïndexeerd)

afgeschaft

~

2,5 euro

4-eUfG

Knutselen

2,5 euro

4-eUfG

Prijs inkom; busvervoer en moni's Prijs inkom + f-Orfait busvervoer
gratis
Sporttspel/film

Indien geen kosten: gratis

Workshop

Geen prijs bepaald

4 euro min.lmax.prijs per deelnemer
van de workshop zelf (afronding per
halve euro naar boven)

speelpleinwerking

1,5 eurotdagdeel (incl drankje)

Halve dag: 2,5
euro

2,5 euro per gezin per dagdeel

volledige dag:

4/7

>Joor gezinnen met 3 of meer

Gezinspas: hal'Je dag: ê euro

kinderen

Gezinspas: >Jolle dag: 12 euro
(gezin 3of meer kinderen)

Kostprijs:
Ti&ket trein of
forfait bus>Jervoer:
Lager dan 20 km: 2 euro
Van 20 tot en met 74 km: 4 euro
Van 75 tot 14 Q km: ê euro
Vanaf 150 km: 8 euro.

Retributie

2019

2020

Halve daa

1€2,5

1€4

3de kind halve daq

1€6

1€10

4de kind halve dag

1€6

1€12

5de kind halve dag

1€6

1€14

Hele daa

1€5

1€8

3de kind hele daq

1€12

1€20

l4de kind hele daq

1€12

1€24

5de kind hele dag

1€12

1€28

Koken

1€4

1€7

Knutselen

1€4

€7

Techniek

1€4

€7

Workshop

Prijs van de workshop

Prijs van de workshop

Sport en spel

€2

€3

Kamp

€20

€35

Uitstap

Prijs van de uitstap

Prijs van de uitstap

Speelplein

Buddy

Busvervoer

sn

Intern (Bonanza)

Gratis

~I verrekend in de nieuwe prijs

Extern

~8

~12,50

Er wordt een vergoeding aangerekend van 2 euro per kind per jeugdactiviteit indien de ouder niet
tijdig annuleert (dwz één week op voorhand) behalve indien er een geldige reden is (sterfgeval tot en
met de 2° graad mits overlijdensattest of ziekte mits ziekteattest). Deze clausule geldt niet voor de
speelpleinwerking.
Wanneer kinderen een gratis ticket of abonnement of iets dergelijks kunnen voorleggen voor een
uitstap (bijv. abonnement toegang pretpark), dan dient enkel de busrit of het treinticket betaald te
worden. De treinreis wordt berekend volgens de normale tarieven, behalve wanneer de deelnemer
een eigen treinticket of treinabonnement naar de bestemming kan inroepen. In dit geval dient geen
treinticket betaald te worden. De forfait busvervoer is steeds verschuldigd.

De tarieven voor de verschillende bibkampen, rekening houdend met de kosten van de aangeboden
activiteiten worden als volgt vastgelegd.
vanaf het schooljaar 2015 2016 worden de tarieven •.•oor het KJV boekenkamp als volgt
vastgelegd:
•

30 euro per kind voor 1 ·.veek,

•

vanaf het 298 kind van hetzelfde gezin:

25 euro voor 1 week.

(geen indexering)

Bibkam

Art.2: Alle tarieven die voorkomen in het algemeen gemeentelijk retributiereglement worden voortaan
niet meer onderworpen aan een jaarlijkse indexatie. Ze kunnen wel in het midden van de huidige
planningsperiode opnieuw bekeken worden teneinde te verzekeren dat ze enigszins marktconform en
zo mogelijk kostendekkend blijven.
Art.3: Deze beslissing wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Art.4: Deze beslissing wordt ter beschikking gehouden van het administratief toezicht conform de
regels vervat in het decreet lokaal bestuur.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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