PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
van 23 maart 2021 .
Aanwezig:
Jo Roggen, Burgemeester
Nadia Najem, Roland Strouven, Elke Allard, schepenen
Herman Stiers, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Chris Jamar, eerste schepen
Vastleggen retributie activiteiten vrije tijd 2021.
Het college
Juridische basis:
1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 56.
2. De omzendbrief BA - 2008/07 van 18 juli 2008.
3. De omzendbrief BB 2011/01 "Gemeentefiscaliteit. - Coördinatie van de onderrichtingen" van 10
juni 2011.
4. De gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2019 houdende "Delegatie vastleggen retributies
activiteiten vrije tijd.".
Voorgaande:
1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 juni 2018 houdende “Digitaal
ontsluiten van het vrijetijdsaanbod”.
2. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 december 2018 houdende
"Vastleggen retributie activiteiten vrije tijd 2019 - principiële goedkeuring".
3. De beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2018 houdende "Retributie activiteiten vrije
tijd dienstjaar 2019".
4. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 februari 2020 houdende
"Vastleggen retributie activiteiten vrije tijd 2020".
Probleemstelling:
Sinds 2019 kunnen onze inwoners zich van thuis uit in te schrijven voor vrijetijdsactiviteiten of tickets
reserveren voor cultuurvoorstellingen met behulp van het softwareprogramma van Ticketgang.
Omwille van de bijbehorende reservatiekosten dient de retributie voor de vrijetijdsactiviteiten te
worden vastgelegd.
Motivering:
Voor de betalende vrijetijdsactiviteiten wordt volgende retributie voor het jaar 2021 voorgesteld:
Periode
Activiteiten
Retributie 2021
April
Taal- en sportweek
85,00
April
Taalweek
65,00
April
Sportweek
65,00
April
kleuterweek
60,00

Periode
Activiteiten
Retributie 2021
Juli en augustus
Sportweken
65,00
Juli en augustus
Speelplein halve dagen
3,00
Juli en augustus
Speelplein losse dagen
5,00
Juli en augustus
Speelplein uitstappen
25,00
De gemeenteraad voor te stellen de retributie voor de taal- en sportweek vast te stellen op € 85,00
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.
De retributie voor de betalende vrijetijdsactiviteiten voor het dienstjaar 2021 als volgt vast te stellen:
Periode

Activiteiten

Retributie 2021

April

Taalweek

65,00

April

Sportweek

65,00

April

kleuterweek

60,00

Juli en augustus

Sportweken

65,00

Juli en augustus

Speelplein halve dagen

3,00

Juli en augustus

Speelplein losse dagen

5,00

Juli en augustus

Speelplein uitstappen

25,00

Artikel 2.
De gemeenteraad voor te stellen de retributie voor de taal en sportweek vast te stellen op € 85,00.
Artikel 3.
Bij niet-betaling is de gemeenteraadsbeslissing: “Retributie m.b.t. debiteurenbeheer” van 20 december
2018 van toepassing.
Artikel 4.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket verstuurd worden aan de toezichthoudende
overheid.
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