
 Schepencollege 

Zitting van 19 december 2022 

Uittreksel 

 

 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 

Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 

Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 

Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

Vaststellen van niet-structurele tarieven 

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 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; 

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 volgende niet-structurele retributie wordt aangevraagd; 

Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en diensten van de Dienst Vrije 

Tijd; 

Overwegende dat op 12 tot en met 14 april 2023 twee meerdaagse buitenschoolse activiteiten met 

overnachting, namelijk “Funadventure” en “Aquafun” staan gepland; 

Overwegende dat een structureel tarief van 18 euro of zelfs 25 euro per dag absoluut niet toereikend is om 

de kosten te dekken van bovenstaande meerdaagse buitenschoolse activiteiten; 



 

 

 

Overwegende dat de dienst vrije tijd daarom voorstelt om voor de meerdaagse buitenschoolse activiteit 

“Funadventure” een bedrag van 150 euro te vragen; 

Overwegende dat de dienst vrije tijd daarom voorstelt om voor de meerdaagse buitenschoolse activiteit 

“Aquafun” een bedrag van 160 euro te vragen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende niet-structurele tarieven goed: 

Dienst vrije tijd 

Artikel Eenheid Tarief 

Vrije Tijd Meerdaagse buitenschoolse activiteit voor kinderen en 

jongeren: ‘Funadventure’ op 12 tot en met 14 april 2023 

Activiteit 150 euro 

Vrije Tijd Meerdaagse buitenschoolse activiteit voor kinderen en 

jongeren: ‘Aquafun’ op 12 tot en met 14 april 2023 

Activiteit 160 euro 

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 – Dit niet-structureel tarief wordt ook kenbaar gemaakt bij de communicatie en 

inschrijvingsmogelijkheden voor deze daguitstap. 

 

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, 21 december 2022 

 

ir. Dominik Ronse 

 

 


