
 Schepencollege 
Zitting van 20 december 2021 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
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 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; 
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; 
Sport 
Overwegende de tarieven voor de sportdienst, meer concreet de tarieven voor de ‘Sporteldag’; 
Overwegende dat het tarief voor de Sporteldag inclusief taart, koffie, verzekering en aandenken is 

vastgelegd op 9 euro; 
Overwegende dat het tarief voor de Sporteldag inclusief taart, koffie, verzekering, aandenken, maaltijd en 

drankje is vastgelegd op 18 euro; 
Overwegende dat het ook voorkomt dat mensen enkel willen aansluiten voor de maaltijd en het drankje; 
Overwegende het voorstel van de sportdienst om voor deze maaltijd en drankje een tarief te bepalen van 10 

euro;  
Overwegende dat voor de ‘City Run’ een tarief van 8 euro is bepaald voor de voorinschrijving; 
Overwegende dat mensen vaak nog willen inschrijven de dag zelf; 
Overwegende dat de inschrijving de dag zelf wat extra administratieve last met zich meebrengt; 
Overwegende het voorstel van de sportdienst om voor de inschrijving voor de City Run op de dag zelf een 

tarief te bepalen van 10 euro; 
Vrije tijd 
Overwegende dat de dienst vrije tijd het aanbod voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en 

jongeren heeft herzien; 
Overwegende dat er naast het aanbod van speelpleinwerking, kampen en buitenschoolse kinderopvang, ook 

andere activiteiten/(dag)uitstappen voor kinderen en jongeren zijn uitgewerkt; 
Overwegende dat er voor deze buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren nog geen tarief is 

bepaald; 



 
 
 

Overwegende het voorstel van de dienst vrije tijd om het tarief van een buitenschoolse activiteit voor 
kinderen en jongeren voor een dagdeel (3 uren) vast te leggen op 7,5 euro; 

Overwegende het voorstel van de dienst vrije tijd om het tarief van een buitenschoolse activiteit voor 
kinderen en jongeren voor een uitstap vast te leggen op 22,5 euro;  

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen past volgende tarieven toe: 
Dienst vrije tijd 
Artikel Eenheid Tarief 

Sport City Run: inschrijving dag zelf Deelnemer € 10 

Sport Sporteldag: enkel maaltijd + drankje Activiteit € 10 

Vrije Tijd Buitenschoolse activiteit voor kinderen en 
jongeren – 1 dagdeel (3u) 

Kind € 7,5 

Vrije Tijd Buitenschoolse activiteit voor kinderen en 
jongeren – uitstap 

Kind € 22,5 

Artikel 2 – De burger betaalt bij voorkeur via digitale weg en cash geld wordt maximaal vermeden. 
Artikel 3 – Bij niet-betaling kan het college van burgemeester en schepenen de dienst waarvoor de retributie wordt 

geheven, opschorten. 
Artikel 4 – Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke 

rechtspleging. 
Artikel 5 – De financiële dienst krijgt de opdracht om de gecoördineerde versie van alle tarieven aan te passen. 
Artikel 6 – Deze gecoördineerde tarievenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
Artikel 7 – 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 8 – Deze beslissing treedt in werking per 3 november 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, 20 december 2021 

 
ir. Dominik Ronse 
 

 

 


