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30. AANPASSING REGLEMENT TARIEVEN VOOR DEELNAME GEMEENTELIJKE
ACTIVITEITEN DOOR INDIVIDUEN
Overwegend dat het gemeentebestuur éénvormige tarieven wenst te hanteren voor gemeentelijke
activiteiten vanuit de verschillende diensten voor individuele deelnemers;
Overwegend het gemeentebestuur een verschil wenst te maken tussen buitengewone activiteiten
met een louter commercieel karakter en buitengewone activiteiten met een sensibiliserend sportief
of cultureel karakter;
Overwegend dat gemeentebestuur in het kader van de toegankelijkheid van de activiteiten
bepaalde kortingen wenst toe te passen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/7/2016 houdende tarieven voor deelname aan
gemeentelijke activiteiten door individuen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter
Neven, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël
L'Hoest, Laura Mulleners, Anja Huls en Bert Cilissen
10 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans,
Danny Lemmens, Gerard Stratermans, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets en Yves Chanson
artikel 1:
Voor activiteiten die uitsluitend georganiseerd worden door het gemeentebestuur en voor
individuele deelnemers gelden volgende tarieven:
1.1. sportlessen: 1,25 euro per uur of 12,50 euro voor een reeks van 10 lessen ( sportpas)
1.2. sportkampen, speelpleinwerking/swap op speelplein: 4,00 euro per dag per deelnemer
1.3. voor buitengewone activiteiten worden de tarieven onderverdeeld in verschillende categorieën:
categorie 1: 5 euro
categorie 2: 7,5 euro
categorie 3: 10 euro
categorie 4: 15 euro
categorie 5: 20 euro
categorie 6: 25 euro
categorie 7: 30 euro
De categorie waarin een bepaalde activiteit valt, wordt, op advies van de organiserende dienst,
bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
Deze worden toegepast bij:

1.3.1 Buitengewone activiteiten waar het commerciële aspect overheerst en waarbij er weinig
of geen sprake is van educatie, vorming, sensibilisatie of aanzetten tot beweging (vb. pretpark,
bioscoop, minigolf,...): deelnemers betalen een inkomprijs die het dichtst bij de effectieve
kostprijs hoort. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de definitieve categorie.
Voor de vervoerskosten wordt een forfaitair bedrag van 5 euro aangerekend bovenop de
effectieve kostprijs. De minimumprijs valt onder categorie 1 = 5 euro.
1.3.2. Buitengewone activiteiten waarin het educatief, sensibiliserend, bewegingsstimulerend,
vormend of cultureel karakter overheerst (sportactiviteiten, bezoek museum, theater,...):
deelnemers betalen een inkomprijs volgens de categorie die het college van burgemeester en
schepenen bepaald heeft. Voor de vervoerskosten wordt een forfaitair bedrag van 5 euro
aangerekend bovenop de effectieve kostprijs. De minimumprijs valt onder categorie 1 = 5 euro.
1.3.3. Buitengewone activiteiten waarin uitsluitend sprake is van een educatief, cultureel,
sensibiliserend of vormend karakter ( workshops, initiaties, bijscholingen,...):deelnemers
betalen een inkomprijs volgens de categorie die het college van burgemeester en schepenen
bepaald heeft. Voor de vervoerskosten wordt een forfaitair bedrag van 5 euro aangerekend
bovenop de effectieve kostprijs. De minimumprijs valt onder categorie 1 = 5 euro.
1.3.4.Culturele activiteiten in dezelfde reeks ( vb. klassieke concerten, filmvoorstellingen,...)
hebben gedurende dat jaar dezelfde kostprijs.
artikel 2:
Volgende activiteiten worden gratis aangeboden door het gemeentebestuur: infoavonden,
festiviteiten n.a.v. een opening, nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, vrijwilligersfeest,
buitenspeeldag, gezinsdag, verwendag van de Bibliotheek, gemeentelijke sporteldag (50+),
erfgoeddag, voorleesmomenten in de bib.
artikel 3:
De tarieven voor cursussen en opleidingen vallen niet onder deze regeling.
artikel 4:
Bij niet deelname, zonder geldig afwezigheidsbewijs, wordt het tarief van de activiteit aangerekend.
Annuleren van een inschrijving is enkel mogelijk bij onvoorziene omstandigheden of ziekte, met
doktersattest.
artikel 5:
Voor mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of een Omniostatuut geldt er een korting
van 50% op het totale factuurbedrag, op basis van artikel 1, na voorlegging van en attest van de
mutualiteit. Deze korting geldt voor alle activiteiten.
Tevens hebben mensen met een WIGW-en Omniostatuut recht op cultuurcheques, waar het
volledige bedrag terug wordt vergoed aan hen.
artikel 6:
Het gemeentebestuur kan uitzonderlijk, na een sociaal en financieel onderzoek door het Sociaal
Huis, beslissen over het al of niet toekennen van het sociaal of gratis tarief. Deze korting geldt
voor alle activiteiten.
artikel 7:
Over alle niet-voorziene gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen.
artikel 8:
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.
artikel 9:
Dit reglement vervangt het gemeenteraadsbesluit van 04/07/2016 en treedt in werking vanaf
01/09/2019.
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