
  Schepencollege 

Zitting van 4 juli 2022 

Uittreksel 

 

 

Trui Lambrecht: schepen-voorzitter; 
Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Stefaan De Clercq: algemeen directeur wnd. 

 

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; 

Bibliotheek 

Overwegende de tarieven voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL); 

Overwegende dat in overleg met alle Midwest-bibliotheken, waarmee de bibliotheek van Ingelmunster een 
gezamenlijk lidmaatschap deelt, is voorgesteld om de bijdrage voor het interbibliothecair leenverkeer te verhogen 
van 1,5 euro naar 3 euro; 

Overwegende dat dit bedrag nog steeds de verzendingskosten niet dekt, maar het interbibliothecair 
leenverkeer een belangrijk gegeven is waardoor het aanbod van de eigen (kleinere) bibliotheek groter wordt; 

Sport 

Overwegende de huurtarieven voor de terreinen en zalen voor sport; 



 

 

 

Overwegende dat de sportdienst een vergelijking heeft gemaakt met omliggende gemeenten en de tarieven 
van de gemeente conform wou zetten; 

Overwegende de hogere energie- en onderhoudskosten voor zalen en terreinen; 

Overwegende dat de huurbedragen worden opgetrokken om de hogere kosten het hoofd te kunnen bieden 
en ook meer in lijn te liggen met omliggende gemeenten; 

Gemeenschapscentrum, cultuurfabriek 

Overwegende de huurtarieven voor de cultuurzalen; 

Overwegende dat de cultuurdienst een vergelijking heeft gemaakt met omliggende gemeenten en de 
tarieven van de gemeente conform wou zetten; 

Overwegende de hogere energie- en onderhoudskosten voor zalen; 

Overwegende dat de huurbedragen worden opgetrokken om de hogere kosten het hoofd te kunnen bieden 
en ook meer in lijn te liggen met omliggende gemeenten; 

Vrije tijd 

Overwegende dat er allerhande activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd door de dienst vrije tijd; 

Overwegende dat de benaming en tarifering van deze structurele tarieven voor activiteiten niet altijd even 
duidelijk was; 

Overwegende dat daarom deze tarieven op punt worden gezet, zowel qua benaming als qua tarifering; 

Overwegende dat er voor de uitstap binnen de speelpleinwerking ook een gelijkaardig tarief wordt 
vastgelegd zoals de andere uitstappen in kader van buitenschoolse activiteiten;  

Overwegende dat ook voor een uitstap met de speelpleinwerking 22,50 euro wordt gevraagd; 

Op voorstel van de bevoegde schepenen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen wijzigt en past volgende tarieven toe: 

Bibliotheek  

Artikel Eenheid Tarief 

Bibliotheek IBL-aanvraag monografie stuk               3,00 
€  

Bibliotheek IBL-aanvraag artikel stuk               3,00 
€  

Bibliotheek IBL-aanvraag multimedia stuk               3,00 
€  

Sport 

Artikel Eenheid Tarief 

Sport Clubtarieven (min. 7 maand): 
Sport > Sporthal I en II (1/3) uur               3,50 

€  
Sport > Sporthal I en II (2/3) uur               7,00 



 

 

 

€  
Sport > Sporthal I en II (3/3) uur             10,00 

€  
Sport > Judozaal uur               3,50 

€  
Sport > Schietstand uur               3,50 

€  
Sport > Zaal onder tribune I en II uur               3,50 

€  
Sport > Bokszaal uur               3,50 

€  
Sport > Polyvalente zaal uur               3,50 

€  
Sport > Tennisvelden jaar           635,00 

€  
Sport > Krachtbalvelden jaar           380,00 

€  
Sport > Krachtbalvelden met verlichting jaar           425,00 

€  
Sport > Voetbalvelden jaar           435,00 

€  
Sport > Voetbalvelden met verlichting jaar           480,00 

€  
Sport Atleketiekpiste jaar           380,00 

€  
Sport Individueel en éénmalig verhuren: 
Sport > Sporthal I en II (1/3) uur               8,00 

€  
Sport > Sporthal I en II (2/3) uur             16,00 

€  
Sport > Sporthal I en II (3/3) uur             24,00 

€  
Sport > Judozaal uur             18,00 

€  
Sport > Schietstand halve dag           130,00 

€  
Sport > Zaal dansvormen en andere uur               3,00 

€  
Sport > Zaal Olympisch doelschieten uur               8,00 

€  
Sport > Terrein 1 + tribune dag           160,00 

€  
Sport > Gymhal uur             25,00 

€  
Sport > Voetbalveld zonder verlichting               35,00 

€  
Sport > Voetbalveld met verlichting               60,00 

€  
Sport > Atletiekpiste zonder verlichting               35,00 

€  
Sport > Atletiekpiste met verlichting               60,00 



 

 

 

€  
Sport > Tennisveld zonder verlichting uur             35,00 

€  
Sport > Tennisveld met verlichting uur             60,00 

€  
Sport > Krachtbalveld zonder verlichting               35,00 

€  
Sport > Krachtbalveld met verlichting               60,00 

€  
Sport Evenementenhal categorie 1 weekend GRATIS 
Sport Evenementenhal 1/3 - categorie 2 weekend           170,00 

€  
Sport Evenementenhal 2/3 - categorie 2 weekend           265,00 

€  
Sport Evenementenhal 3/3 - categorie 2 weekend           355,00 

€  
Sport Evenementenhal 1/3 - categorie 3 weekend           340,00 

€  
Sport Evenementenhal 2/3 - categorie 3 weekend           540,00 

€  
Sport Evenementenhal 3/3 - categorie 3 weekend           720,00 

€  
Sport Polyvalente zaal categorie 1 dagdeel GRATIS 
Sport Polyvalente zaal categorie 2 dagdeel             35,00 

€  
Sport Polyvalente zaal categorie 3 dagdeel             75,00 

€  
Sport Vergaderzaal categorie 1 dagdeel                    -  

€  
Sport Vergaderzaal categorie 2 dagdeel             20,00 

€  
Sport Vergaderzaal categorie 3 dagdeel             40,00 

€  
Sport Vergaderzaal voor bestuursvergaderingen dagdeel                    -  

€  

Gemeenschapscentrum, Cultuurfabriek 

Artikel Eenheid Tarief 

Gemeenschapscentrum Grote zaal categorie 1 dagdeel             
GRATIS  

Gemeenschapscentrum Grote zaal categorie 2 dagdeel             35,00 
€  

Gemeenschapscentrum Grote zaal categorie 3 dagdeel             60,00 
€  

Gemeenschapscentrum Brasserie categorie 1 dagdeel             
GRATIS  

Gemeenschapscentrum Brasserie categorie 2 dagdeel             35,00 
€  

Gemeenschapscentrum Brasserie categorie 3 dagdeel             60,00 
€  



 

 

 

Gemeenschapscentrum Vergaderzaal J&O voor bestuursvergadering dagdeel             
GRATIS  

Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib categorie 1 dagdeel             
GRATIS  

Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib categorie 2 dagdeel             20,00 
€  

Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib categorie 3 dagdeel             35,00 
€  

Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib voor 
bestuursvergadering 

dagdeel                    -  
€  

Gemeenschapscentrum Vergaderzaal bib voor bestuursvergadering dagdeel                    -  
€  

Gemeenschapscentrum Cultuurfabriek categorie 1 dagdeel                    -  
€  

Gemeenschapscentrum Cultuurfabriek categorie 2 dagdeel             35,00 
€  

Gemeenschapscentrum Cultuurfabriek categorie 3 dagdeel             60,00 
€  

Vrije tijd 

Artikel Eenheid Tarief 

Vrije Tijd Speelpleinwerking Kind/dag               3,00 
€  

Vrije Tijd Speelpleinwerking inclusief uitstap Kind/dag             22,50 
€  

Vrije Tijd Buitenschoolse activiteit/kamp voor 
kinderen en jongeren - halve dag 

Kind/dag               7,50 
€  

Vrije Tijd Buitenschoolse activiteit/kamp voor 
kinderen en jongeren - volle dag 

Kind/dag             15,00 
€  

Vrije Tijd Buitenschoolse activiteit/kamp voor 
kinderen en jongeren - inclusief uitstap 

Kind/dag             22,50 
€  

Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen schrapt volgende tarieven: 

Dienst vrije tijd 

Artikel Eenheid Tarief 

Jeugd Jeugdkamp/activiteit korte schoolvakantie 
halve dag 

kind               7,50 
€  

Jeugd Jeugdkamp/activiteit korte schoolvakantie 
volle dag 

kind           15,00 
€ 

Sport Sportkamp halve dag kind               7,50 
€  

Sport Sportkamp volle dag kind             15,00 
€  

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 2022. 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 

In opdracht, 

De algemeen directeur wnd. De schepen-voorzitter 
(get.) Stefaan De Clercq (get.) Trui Lambrecht 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 4 juli 2022 

 
ir. Dominik Ronse 

 

 

 


