
 

 

 
College van burgemeester en schepenen van 12.05.2020  

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Schepenen 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

 

Besprekingen en besluiten van het College 

 

Vrije Tijd - Vraag tot terugbetaling openstaande lessen spelpret en sportpret aan ouders door 

afgelasting gemeentelijke activiteiten wegens het Coronavirus. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56. 

Wetten en Reglementen 

 De collegebeslissing van 28.04.2020 i.v.m. het aanpassen retributiereglement lessenreeksen. 

Verantwoording 

 De lessenreeks spelpret, georganiseerd door de sportdienst, wordt wekelijks georganiseerd op 

dinsdagavond in Assenede, telkens van 15.45 tot 16.45 uur. 

 De lessenreeks sportpret, georganiseerd door de sportdienst, wordt wekelijks georganiseerd op 

donderdagavond in Boekhoute, telkens van 16.45 tot 17.45 uur. 

 De deelnemers kunnen door het aanschaffen van een tienbeurtenkaart t.w.v. € 30,00 (spelpret) 

of € 35,00 (sportpret) deelnemen aan de lessenreeks. 

 Deelnemers met een UiTPAS kansentarief betalen slechts 25% van het volledige bedrag. 

 Naar aanleiding van de maatregelen tegen het verspreiden van het Coronavirus werd door het 

gemeentebestuur op 28.04.2020 de beslissing genomen om alle gemeentelijke activiteiten te 

annuleren t.e.m. 30.06.2020. 

 De deelnemers, die volgend schooljaar niet meer kunnen deelnemen aan de lessenreeks (wegens 

te oud), stellen de vraag tot terugbetaling van de openstaande beurten op de tienbeurtenkaart  

(€ 3,00 / les spelpret of € 0,75 / les spelpret voor deelnemers met een UiTPAS kansentarief en 

€ 3,50 / les sportpret of € 0,88 / les sportpret voor deelnemers met een UiTPAS kansentarief). 

 Het is aangewezen om hiervan een besluit te nemen en de ouders de nodige terugbetaling te 

geven, indien ze hier zelf naar vragen.  

 Deze maatregel staat niet opgenomen in het retributiereglement van 28.04.2020, daarom dient 

dit apart besluit genomen te worden. 



 

 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De deelnemers krijgen een terugbetaling van: 

 Het aantal openstaande beurten maal de kostprijs € 3,00 (spelpret). 

 Het aantal openstaande beurten maal de kostprijs € 3,50 (sportpret). 

Art. 2 

De terugbetaling zal per overschrijving gebeuren op het rekeningnummer van de deelnemer (ouder). 

 

Art. 3 

De terugbetaling gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de ouders. 

 

Art.4.  

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 

het lokaal bestuur van 22.12.2017.  

 

Art. 5.  

Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 
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