UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 22 maart 2018
Vaststelling van het retributiereglement op de sportkampen en -lessen.0)

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen,
Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx: Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder, Annelies Ooms:
Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Lieve Renders: Schepen;
Rob Jacquemyn: Raadslid

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het retributiereglement van 29.01.2015 op de sportkampen en -cursussen georganiseerd
door de stedelijke sportdienst;
Gelet op het aangepaste huishoudelijk reglement van 22.03.2018 op de kinderopvang- en
vrijetijdsinitiatieven van de stad;
Overwegende dat de kosten voor sportkampen en -lessen erg kunnen verschillen en dat de retributie
afhankelijk is van de kostprijs die de stad zelf moet betalen;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van de
activiteiten;
Overwegende dat, vanaf 2015, online kan ingeschreven worden voor sportkampen en -lessen via
TicketGang;
Overwegende dat een reservatiekost wordt aangerekend voor de inschrijvingen waarvoor de betaling
online via TicketGang verloopt; dat deze reservatiekost als vergoeding dient voor de online
betaalkosten van de transacties die aan TicketGang worden aangerekend en voor de werking van
TicketGang;
Overwegende dat de reservatiekost voor online verkoop afhankelijk is van de retributie van het
sportkamp en -les;
Overwegende dat deze reservatiekost door de inschrijver rechtstreeks betaald wordt aan TicketGang;
Overwegende dat het wenselijk is om dezelfde reservatiekost bij inschrijvingen bij de stedelijke
diensten, waarbij contant of via Bancontact betaald wordt, aan te rekenen zodat de totale
inschrijvingsprijs per sportkamp en -les voor iedereen gelijk is;
Overwegende dat de reservatiekost dan dient als vergoeding van de administratieve kosten van de
stad;
Overwegende dat het vaststellen van de retributie van de activiteiten gedelegeerd wordt aan het
college van burgemeester en schepenen; dat de reservatiekost afhankelijk is van deze retributie; dat
het raadzaam is om het vaststellen van de reservatiekost eveneens aan het college van burgemeester
en schepenen te delegeren;
Overwegende dat het wenselijk is om een optie te voorzien waarmee de inschrijver kan annuleren
voor activiteiten zonder in het bezit te zijn van een attest; afhankelijk van wanneer men annuleert,
komt men dan in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld;

Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder, Annelies Ooms
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.05.2018 wordt een retributie geheven op sportkampen en –lessen, georganiseerd
door de stedelijke sportdienst.
Art. 2.
De retributie wordt per deelnemer vastgesteld als volgt:
1.
intern sportkamp en -les:
geraamde organisatiekosten gedeeld door 85 % van het geraamde maximum aantal
deelnemers.
De volgende organisatiekosten worden in rekening gebracht:
inhuren van (sport) lesgevers;
busvervoer;
huur van (sport) materiaal en accommodatie.
2.
extern sportkamp en -les:
werkelijke kostprijs per deelnemer opgegeven door een externe organisator + de
eventuele bijkomende geraamde organisatiekosten volgens artikel 2.1.
Art. 3.
Het vaststellen van de retributie van de sportkampen en -lessen in artikel 2 punt 1 en punt 2,
wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen gedurende de volledige
geldigheid van het retributiereglement.
Art. 4.
Voor de inschrijvingen wordt een reservatiekost aangerekend.
Het vaststellen van deze reservatiekost wordt gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement.
Art. 5.
De retributie vormt samen met de reservatiekost de inschrijvingsprijs van het sportkamp of les.
Art. 6.
De inschrijvingsprijs wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde halve of gehele getal.
Alle getallen groter dan of gelijk aan …,75 en kleiner dan …,25 worden afgerond naar …,00;
alle getallen groter dan of gelijk aan …,25 en kleiner dan …,75 worden afgerond naar …,50.
Art. 7.
De inschrijvingsprijs is verschuldigd door de aanvrager en moet betaald worden bij de
inschrijving.
Art. 8.
Bij annulatie door de betrokken dienst van de volledige activiteit wordt de inschrijvingsprijs
volledig terugbetaald.
Bij gedeeltelijke annulatie wordt de inschrijvingsprijs proportioneel terugbetaald, indien het
totale terug te betalen bedrag niet kleiner is dan 3 euro.
Art. 9.
Annulatie met attest door de aanvrager:
Bij annulatie van de volledige activiteit wordt 90% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Bij
gedeeltelijke annulatie én voor de verdere duur van de activiteit wordt het inschrijvingsgeld
proportioneel terugbetaald, met afhouding van de reservatiekost.
Art. 10. Annulatie zonder attest door de aanvrager:
- Annulatie tot en met 7 kalenderdagen na inschrijving en vóór eerste deelname: 90% van
het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
- Annulatie tot en met 7 kalenderdagen na inschrijving en maximum 1 dag deelgenomen
(bij meerdaagse activiteiten): 75% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
- Annulatie meer dan 7 kalenderdagen na inschrijving en vóór eerste deelname: 50% van
het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
- Annulatie meer dan 7 kalenderdagen na inschrijving en maximum 1 dag deelgenomen
(bij meerdaagse activiteiten): 25% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.

Art. 11.

Het retributiereglement van 29.01.2015 op de sportkampen en -cursussen wordt opgeheven
met ingang van 01.05.2018.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

