Zuien kerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 19 december 2019
Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De VIieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
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Dagorde : Retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst;

Gezien dejeugddienst en de sportdienst gedurende de schoolvrije momenten activiteiten
organiseren.

Gezien de organisatie van laattijdige inschrijvingen extra inspanningen vergt;
Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. l:

Met ingang van de goedkeuring en tot 31/12/2020 wordt volgende retributie geheven voor
deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van:

§1: Speelpleinwerking:
> Dagactiviteit: 3,00 € tot 7,00 € per dag
> Daguitstappen: 1,00 € tot 20,00€ per dag.
> Meerdaagse activiteit: 5,00€ tot 50,00 €
§2: Activiteiten georganiseerd door sportdienst enjeugddienst:

> Dagactiviteit: l ,00 € tot 30,00 €
^ Meerdaagse activiteit van 2,50 € tot 75 €

De effectieve te betalen retributie bedraagt nooit meer dan de reële kost van de activiteit aan de
gemeente.

Art 2
Het bedrag van de retributie wordt op volgende wijze geïnd:

§1 Speelpleinwerking:
De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van de verschuldigde taks te betalen na ontvangst
van de factuur, opgemaakt door het gemeentebestuur
§2 Activiteiten georganiseerd door sportdienst enjeugddienst:
De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van de verschuldigde taks te betalen na ontvangst van
de factuur, opgemaakt door het gemeentebestuur.
Art. 3

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
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