
 Schepencollege 
Zitting van 27 juni 2022 

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; 
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 

gemeentelijke scholen De Wingerd en De Zon; 
Overwegende dat er in het onderwijs voor de ouders een scherpe maximumfactuur is ingevoerd voor de 

verplichte uitgaven; 
Overwegende dat het bedrag van de maximumfactuur voor de kleuters en het lager is verhoogd met 5 euro 

volgens de bepalingen van het Ministerie van Onderwijs; 
Overwegende dat de gemeenteschool De Wingerd ervoor gekozen heeft deze extra 5 euro als volgt toe te 

kennen: voor Peuter en 1e kleuter het restgeld te verhogen, voor 2e en 3e kleuter een kleutersportdag invoeren en 
het restgeld te verhogen en voor de lagere jaren het restgeld te verhogen; 

Overwegende dat de gemeenteschool De Zon ervoor heeft gekozen deze 5 euro extra toe te wijzen aan de 
schoolreizen; 

Overwegende dat ook de gemeentelijke scholen worden geconfronteerd met allerhande hogere kosten, 
onder andere hogere kostprijs voor drukwerk, maaltijden en het middagtoezicht; 

Overwegende dat de gemeenteschool De Zon ook tarieven voor kleuters heeft voorzien met het oog op de 
toekomst; 

Overwegende dat de gemeenteschool De Zon de benaming van de tarieven heeft aangepast volgens kleuter, 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw; 

Overwegende dat de retributies bij voorkeur betaald worden via de schoolrekening; 
Overwegende dat de retributies verschuldigd zijn door de ouder(s) of voogd van de kinderen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen past volgende tarieven aan voor de gemeentelijke school 

De Wingerd: 



 
 
 

ARTIKEL EENHEID TARIEF 
Peuter + 1e kleuter Rest   27,00 €  
2e kleuter Kleutersportdag kind/½ dag 3,00 €  

2e kleuter Rest   21,00 €  
3e kleuter Kleutersportdag kind/½ dag 3,00 €  

3e kleuter Rest   6,00 €  
1e lager Rest   25,00 €  
2e lager Rest   5,00 €  
3e lager + 4e lager Rest   7,00 €  
5e lager + 6e lager Rest   11,50 €  
Alle kleuters Warme maaltijd stuk 2,85 €  
Alle kleuters Middagtoezicht kind/dag 2,50 €  
Alle kleuters Vakantieblaadjes stuk 8,50 €  
1e lager - 6e lager Warme maaltijd stuk 3,25 €  
1e lager - 6e lager Middagtoezicht kind/dag 2,50 €  
1e lager - 6e lager Vakantieblaadjes stuk 8,50 €  

Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen past volgende tarieven aan voor de gemeentelijke school 
De Zon: 

ARTIKEL EENHEID TARIEF 
Kleuter (KL) Kermisbezoek bezoek 3,00 €  
Kleuter (KL) Zwemmen 3e KL (vervoer + inkom) 3 beurten 15,00 €  
Kleuter (KL) Kleutersportdag kind/½ dag 3,00 €  

Kleuter (KL) Schoolreis reis 29,00 €  
Onderbouw Kermisbezoek bezoek 3,00 €  
Onderbouw Zwemmen (vervoer + inkom) 10 beurten 50,00 €  
Onderbouw DAS-beurs deelname 3,50 €  
Onderbouw Schoolreis reis 34,00 €  
Onderbouw Toneel Davidsfonds toneel 4,50 €  
Middenbouw Zwemmen (vervoer + inkom) 10 beurten 50,00 €  
Middenbouw DAS-beurs deelname 3,50 €  
Middenbouw Schoolreis reis 34,00 €  
Middenbouw Toneel Davidsfonds toneel 4,50 €  
Middenbouw Rest   3,00 €  
Bovenbouw Zwemmen (vervoer) - schoolverlaters 

inkom gratis 
10 beurten 30,00 €  

Bovenbouw Zwemmen (vervoer + inkom) niet 
schoolverlaters 

10 beurten 50,00 €  

Bovenbouw DAS-beurs deelname 3,50 €  
Bovenbouw Schoolreis reis 34,00 €  
Bovenbouw Rest (schoolverlaters)   27,50 €  
Bovenbouw Rest (niet-schoolverlaters)   7,50 €  



 
 
 
Alle klassen (uitgez. KL) Sportklassen dag 3,50 €  
Alle klassen (uitgez. KL) Sportklassen halve dag 3,00 €  
Alle klassen (uitgez. KL) Turn T-shirt stuk 9,00 €  
Alle klassen (uitgez. KL) Turnbroek stuk 7,00 €  
Alle klassen Warme maaltijd lager stuk 3,25 €  
Alle kleuters Warme maaltijd kleuter stuk 2,85 €  
Alle klassen Middagtoezicht kind/dag 2,50 €  

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 2022. 
 
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, 27 juni 2022 

 
ir. Dominik Ronse 

 

 


