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BesprekÍngen en besluiten van het College

Bevoegdheid

r

Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017 artikel 56

Wetten en Reglementen

o
e
o

Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet van 06.07.20L2 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.
Gemeenteraadsbeslissing van 26.03.2}tlhoudende de machtigíng van het college

tot het heffen

van retributies.
Verwijzi ngsdocu menten

o

2OL97205 VTJD Ondertekende offerte Creafant

Verantwoording

o
r
r
o

wordt jaarlijks een ruim zomeraanbod gecreëerd voor de kinderen zowel opvang als
activiteiten in onze gemeente.
Er

Deze zomer in2O2O wordt er één themakamp georganiseerd, namelijk "Door de Jungle" voor
kleuters van 3 tot 6 jaar. Dit is in samenwerking met Creafant vzw.

Hiervoor dient de retributie worden vastgelegd.
Voor het themakamp zou volgende kostprijs gehanteerd worden:

o
o
o

65 euro
55 euro vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
L6,25 euro kansentarief met je U|TPAS

a

Als er 35 kinderen aanwezig zijn op het themakamp aan 65 euro is het break even

a

Bij de vorige samenwerking met Creafant vzw vroegen ze geen meerprijs om voor- en na opvang
tijdens het kamp te voorzien. Dit jaar is dit gewijzigd in hun infobrochure om alles gelijk af te

stemmen. Er komt per dag een kostprijs van 30 euro extra bij. Het themakamp duurt dit jaar 3
dagen, dus een extra kost van €90.
a

Deze meerprijs voor deze opvang is moeilijk realiseerbaar om bij

te rekenen per kind. Dit omwille

van administratieve reden:

o
o
o
a

We weten niet op voorhand wie er wel of niet naar de opvang zal komen.
Hoeveel vragen we dan precies extra voor de opvang.

Moeilijk om cash betalingen te laten ontvangen door externe animatoren.

Hierbij vragen wij de meerprijs niet aan te rekenen per kind, maar neemt het college van
burgemeester en schepenen het volledige bedrag op zich.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de retributie voor het themakamp 2020 goed
De retributie voor de deelname aan het themakamp "Door de Jungle" bedraagt:

r
o
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65 euro voor het l"st" kind
55 euro vanaf het 2d" van hetzelfde gezin.
16,25 euro kansentarief met U|TPAS

Art.2
Het college van burgemeester en schepenen draagt de kostprijs van €90 (voor- en no opvong bii het

themokomp/ op zich.

Art.3
Een afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd naar de Provinciegouverneur

Namens het college
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Algemeen directeur
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Voor eensluidend afschrift
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Philippe De Coninck
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