
 Schepencollege 
Zitting van 30 augustus 2021 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen van retributies 
Het COLLEGE, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2020 betreffende het vaststellen van retributies en 

de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging heeft 

gegeven om de retributies vast te stellen; 
Overwegende dat een onderscheid te maken is tussen structurele retributies en niet-structurele retributies; 

dat niet-structurele retributies deze zijn die worden toegepast bij manifestaties en organisaties, éénmalig of niet 
met zekere frequentie terugkerend; 

Overwegende dat de niet-structurele retributies elke keer via een aparte collegebeslissing zullen worden 
goedgekeurd; 

Overwegende dat dit voornamelijk een technische operatie is waarbij het vaststellen van de verschillende 
retributies of toe te passen tarieven voor het verlenen van prestaties of het verkopen van artikels in één 
retributielijst wordt gegroepeerd waarbij voorzien wordt in een procedure voor het beheer van deze structurele 
retributies; 

Overwegende dat de structurele retributies hun geldigheid blijven behouden tot zij door een wijzigende 
collegebeslissing worden aangepast; 

Overwegende dat de niet-structurele retributies enkel geldig zijn voor de periode die in de specifieke 
collegebeslissing wordt aangeduid; 

Overwegende dat voor alle duidelijkheid in de beslissing telkens wordt aangewezen wie de retributie is 
verschuldigd, hoewel dit vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie; 

Overwegende dat de betaling bij voorkeur via digitale weg gebeurt en cash geld maximaal vermeden moet 
worden; 

Overwegende dat de vast te stellen retributies per dienst kunnen gegroepeerd worden in functie van de 
artikels of de diensten die er kunnen worden bekomen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende aanvullend reglement inzake de 
invordering van niet-fiscale ontvangsten; 

Overwegende dat in deze beslissing de procedure vermeld is in het geval retributies niet of niet-tijdig 
worden betaald; 

Overwegende dat de retributies van alle diensten zijn samengebundeld in de retributielijst; 
Gelet op de beslissing van 29 juni 2020 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het 

vaststellen van retributies; 
Overwegende dat volgende retributies moeten worden aangepast; 
Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en diensten van de 

Dienst Vrije Tijd; 
Overwegende dat de prijs van de activiteiten, georganiseerd door de dienst vrije tijd, wordt aangepast; 
Overwegende dat deze tarieven worden opgetrokken omdat het organiseren van deze activiteiten ook elk 

jaar duurder wordt en deze tarieven al jaren ongewijzigd zijn; 
Overwegende dat voor elke activiteit het tarief forfaitair wordt opgetrokken, omdat indexering voor heel wat 

verwarrende tarieven zou zorgen zowel voor de burger als voor de diensten; 
Overwegende dat het tarief “City Run: inschrijving dag zelf” wordt geschrapt, aangezien er voortaan enkel 

nog online kan worden ingeschreven (tot 12u op zelfde dag); 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 



 
 
 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen past volgende tarieven aan: 
Dienst vrije tijd 
Artikel Eenheid Tarief 

Sport Start to move 50-plussers les 2,50 €  
Sport Start to move 50-plussers 10-beurten kaart 10 beurten 18,00 €  
Sport Zumba voor 50-plussers - 11 lessen 11 lessen 50,00 €  
Sport Kijk! Ik fiets!    15,00 €  
Sport Ladies Sports Night   22,00 €  
Sport Sportkamp halve dag kind 7,50 €  
Sport Sportkamp volle dag kind 15,00 €  
Sport Seniorensportdag: sportactiviteit + koffie/taart 

OF ontbijt 
halve dag 9,00 €  

Sport Seniorensportdag: sportactiviteit + maaltijd + 
taart/koffie 

dag 18,00 €  

Jeugd Jeugdkamp/activiteit korte schoolvakantie halve 
dag 

kind 7,50 €  

Jeugd Jeugdkamp/activiteit korte schoolvakantie volle 
dag 

kind 15,00 €  

Jeugd Speelpleinwerking kind 3,50 €  
Jeugd Speelpleinwerking - daguitstap kind 15,00 €  
Kinderopvang Halve dag opvang, excl. warme maaltijd kind 7,50 € 
Kinderopvang Volle dag opvang, excl. warme maaltijd kind 15,00 € 
Gemeenschapscentrum Afname drank in bib vergaderzaal stuk 0,90 €  
Gemeenschapscentrum Afname drank in brasserie/Grote zaal stuk 0,90 €  
Gemeenschapscentrum Afname drank in Cultuurfabriek stuk 0,90 €  

Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen schrapt volgend tarief: 
Dienst vrije tijd 

Artikel Eenheid Tarief 

Sport City-Run: inschrijving dag zelf deelnemer 10,00 €  

Artikel 3 – De burger betaalt bij voorkeur via digitale weg en cash geld wordt maximaal vermeden. 
Artikel 4 – Bij niet-betaling kan het college van burgemeester en schepenen de dienst waarvoor de retributie wordt 

geheven, opschorten. 
Artikel 5 – Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke 

rechtspleging. 
Artikel 6 – De financiële dienst krijgt de opdracht om de gecoördineerde versie van alle tarieven aan te passen. 
Artikel 7 – Deze gecoördineerde tarievenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
Artikel 8 – Deze gecoördineerde tarievenlijst wordt duidelijk zichtbaar aangebracht aan de loketten waar deze 

tarieven gehanteerd worden of ter beschikking gehouden door de diensten waar deze tarieven worden 
gehanteerd, maar waar geen loket ter beschikking is. 

Artikel 9 – Deze beslissing treedt in werking per 1 september 2021. 
 
  



 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht, 

De algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 30 augustus 2021 

 
ir. Dominik Ronse 
 

 

 


