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Zuienkerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 28 mei 2020

Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Coots, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Retributiereglementvoor inning van ontvangsten van gemeentelijke
v rij etij ds activiteiten

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 20 december 2017, zoals gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Algemeen
Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor de deelname aan de vrijetijdsactiviteiten
georganiseerd door de gemeente Zuienkerke.
Artikel 2: Aanduiding schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon die de deelname aan de activiteit
aanvraagt
Artikel 3: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

• Zuienkerkenaar: personen met een domicilieadres in Zuienkerke op het ogenblik van
de aanvraag tot deelname aan de activiteit. Kinderen zonder domicilieadres in
Zuienkerke worden gezien ais Zuienkerkenaar als één van beide ouders een
domicilieadres heeft in Zuienkerke.

• Niet-Zuienkerkenaar: personen met een domicilieadres buiten Zuienkerke op het
ogenblik van de aanvraag tot deelname aan de activiteit.

• Personeel: personen tewerkgesteld door het lokaal bestuur Zuienkerke, met inbegrip
van de gemeente en het OCMW.

• Kind: persoon jonger dan 18 jaar of verlengd minderjarige op het ogenblik van de
aanvraag tot deelname aan de activiteit.

• Jeugdvoordeelpas: dejeugdvoordeeipas geeft recht op 50% korting op alle
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, georganiseerd door de gemeentelijke
vrijetijdsdienst van Zuienkerke. Deze kan worden aangevraagd voor kinderen en
jongeren van 2,5 tot 18 jaar onder de bepaalde voorwaarden.

• Voorverkoop: de aankoop van een ticket gebeurt uiterlijk op 23.59 uur van de dag
vóór de activiteit plaatsvindt.

• Kassaprijs: de aankoop van een ticket gebeurt vanaf 00.00 uur van de dag waarop
de activiteit plaatsvindt.

Artikel 4: Toepassingsgebied
De vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeente Zuienkerke en de
gemeentelijke raden, gericht aan het publiek en waarvan de inkomsten ten voordele van de
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gemeente Zuienkerke zijn, vallen onder de toepassing van dit reglement.
De gemeentelijke activiteiten worden onderverdeeld in volgende categorieën;

• Categorie 1: meerdaagse vakantieactiviteiten voor kinderen
(voorbeeld: sportkampen)

• Categorie 2: activiteiten en workshops voor kinderen
(voorbeeld: roffel en shake, kijk ik fiets, ...)

• Categorie 3: lessenreeksen voor kinderen buiten de vakantieperiode
(voorbeeld: sportsnack, voetballessen, ...)

• Categorie 4: lessenreeksen voor volwassenen
[voorbeeld: turnen, yoga, smartphonelessen voor senioren, ...)

• Categorie 5: evenementen en andere vrijetijdsactiviteiten dan hierboven
vernoemd (voorbeeld: seniorennamiddag, roefeldag, 11-juliviering, lezing, ...)

De vrijetijdsactiviteiten waarvoor de gemeenteraad reeds in andere reglementen een tarief
heeft vastgelegd, vallen niet onder de toepassing van dit reglement.
Artikel 4: Tarief
De bepaling van de tarieven van de activiteiten gebeurt op basis van: effectieve kostprijs om
de activiteit te organiseren, toegankelijkheid om deel te nemen en een consequente
prijszetting over de diensten heen.
De gemeenteraad stelt volgende maximumtarieven vast, die gelden per categorie:
Categorie 1: max. 30,00 euro per dag per deelnemer
Categorie 2: max. 30,00 euro per dag per deelnemer
Categorie 3: max. 100,00 euro per lessenreeks per deelnemer
Categorie 4: per les: max. 10,00 euro per les per deelnemer
Categorie 5: max. 80,00 euro per dag per deelnemer
Artikel 5: Tariefverminderingen
Enkel voor cateqorie 1:
Voor een Zuienkerkenaar wordt min. 1,00 euro korting per dag per persoon toegekend.
Enkel voor categorie 5:
Voor evenementen waarbij gewerkt wordt met een voorverkoop geniet men bij de aankoop
van tickets in voorverkoop van een korting van min. 2,00 euro op de kassaprijs.
Voor alle cateaorieën:
Voor het personeel dat niet-Zuienkerkenaar is worden dezelfde tarieven gehanteerd als voor
een Zuienkerkenaar.
Artikel 6: Sociaal tarief via jeugdvoordeelpas ofvrijetijdcheques
Enkel voor cateaorie 1 en 2:
Een jeugdvoordeelpas van de gemeente Zuienkerke geeft recht op 50% korting op alle
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en Jongeren, georganiseerd door de gemeentelijke
vrijetijdsdienst.
Voor alle cateoorieën:
Niet-Zuienkerkenaars die in aanmerking komen voor vrijetijdscheques kunnen dit ook
gebruiken als betaalmiddel.
Artikel 7: Afwezigheid en annulatieregeling
Annulatie door de aanvrager:
Kosteloos annuleren is mogelijk tot ten laatste twee werkdagen vóór de dag van aanvang.
Voor de activiteiten uit categorie 1 geldt een annulatietermijn van twee weken voor de dag
van aanvang. Wie annuleert na deze termijn is 50% van het retributiebedrag verschuldigd als
annuleringskost. Wie niet verwittigt, blijft het volledige retributiebedrag verschuldigd.
Uitzonderingen:

Bij overlijden van de deelnemer kan er kosteloos geannuleerd worden.
In geval van ziekte is het mogelijk te annuleren tot de dag van aanvang van de
activiteit, voorstelling of les zonder dat het inschrijvingsgeld verschuldigd blijft, op
voorwaarde dat deze afwezigheid gestaafd wordt door middel van een
doktersattest.
Bij overlijden in de familie (1ste en 2de graad) kan mits het voorleggen van het
bewijs van overlijden kosteloos geannuleerd worden.
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Kosteloos annuleren kan als iemand die op de wachtlijst staatje plaats inneemt.
Enkel voor categorie 1, 3 en 4: Er kan geannuleerd worden met recht op (gedeeltelijke)
terugbetaling, mits aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt:

Indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn om medische redenen, kan hij pro
rata het aantal gemiste dagen het deelnamegeld terugbetaald krijgen, op
voorwaarde dat een origineel gedateerd medisch attest afgegeven wordt.
Bij langdurige afwezigheid van meer dan tien opeenvolgende lessen door
werkverplichtingen, kan de deelnemer pro rata het aantal gemiste dagen het
deelnamegeld terugbetaald krijgen, op voorwaarde dat een origineel gedateerd
attest afgegeven wordt.
Indien de lessenreeks bestaat uit meer dan vier lessen en een deelnemer na één
testles zijn of haar inschrijving wil annuleren, kan dit kosteloos. Na de tweede ies
kan dit met een annuleringskost van 50% van het totaie retributietarief.

Annulatie door de omanisator:
Bij annulatie van de activiteit of voorstelling door overmacht bij de organisator (technisch
defect, ramp, epidemie, ziekte of overlijden van de artiest, lesgever of uitvoerder, enz...),
wordt het ticket of deelnamegeld:

Enkel voor categorie 1, 2 en 5: volledig terugbetaald.
Enkel voor categorie 3 en 4: het inschrijvingsgeld van de gemiste lessen zal
worden afgehouden van het inschrijvingsgeld van een volgende lessenreeks.

Artikel 8: Betalingswijze
Het betalen van de retributie gebeurt aan de hand van een factuur die ontvangen wordt max.
een maand na de datum van inschrijving. De invordering van een onbetaalde factuur,
verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor inning van
fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 9: Geschillen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te oordelen in geval van
geschillen.
Artikel 10: Bestuurlijk toezicht
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt.
Artikel 11: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020 tot herziening.
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De Algemeen Directeur De Voorzitter
F. Goethals G. Quintens
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