UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 19.12.2013
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl
DE DONDER, Kaat OLIVIER, schepenen;
Robert VANHEERWEGHE, Marc BYTTEBIER, Frans KEMSEKE, Louis
HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Bert SCHELFHOUT, Tundie
D’HONT, Filip TERRYN, Jurgen BEKE, Lien DE KETELE, Sophie
MESPREUVE, Matthias VANNESTE en Frieda DEJAGER, raadsleden;
Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris.
Raadslid Angelique Lefebvre (Open VLD) en raadslid Gino Baert (sp.a) zijn voor deze zitting
verontschuldigd.
----3. Jeugd - retributiereglement gemeentelijke speelpleinwerking - goedkeuring
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
Het retributiereglement gemeentelijke speelpleinwerking werd goedgekeurd
gemeenteraadszitting van 26 januari 2012 en eindigt op 31 december 2013.
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Een degelijke vrijetijdsbesteding tijdens de vakantieperiodes is een stimulans voor de
ontwikkeling van kinderen en jongeren die wordt gerealiseerd door deelname aan de
verschillende activiteiten die binnen de Deerlijkse speelpleinwerking worden georganiseerd.
Het blijft billijk aan de ouders verder een tussenkomst in de onkosten te vragen voor de
deelname aan de speelpleinwerking daar de ouders deze kosten voor opvang van hun
kinderen beneden de 12 jaar via een fiscaal attest kunnen inbrengen ter vermindering van
hun belastbaar inkomen.
In zitting van 2 oktober 2013 neemt het college van burgemeester en schepenen kennis van
het advies van Kerekewere! dat erin bestaat dat ze een continuering van de bestaande
tarieven voorstellen en ze het bestaande retributiereglement ongewijzigd wensen voor te
leggen aan de OCMW-raad.
Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de jeugddienst de opdracht om
contact op te nemen met de diensten van het OCMW die hen de wijze toelicht waarop het
OCMW bepaalde mensen ondersteunt om hun kinderen naar de speelpleinwerking te laten
gaan.
De jeugddienst had op 9 oktober 2013 een afspraak met de diensten van het OCMW die in
het verhogen van de deelnameprijzen aan speelplein Kerekewere! niet meteen een
probleem ziet indien deze prijsverhoging slechts 1 tot maximum 2 euro per dag bedraagt.
In zitting van 16 oktober 2013 nam het college van burgemeester en schepenen hiervan
akte.
De jeugdraad heeft de aanpassing van het retributiereglement inzake een verhoging van de
inkomprijzen voor de gemeentelijke speelpleinwerking besproken in zijn vergadering van 13
oktober 2013 en heeft hierover positief advies uitgebracht mits volgende opmerkingen:
- De precieze prijsstijging hebben we nog niet vernomen. We gaan ervan uit dat deze niet
te drastisch zal zijn en hopen dat deze niet meer dan 1 euro per dag zal bedragen.

-

Deze verhoging van de deelnameprijs moet volgens de jeugdraad als een eenmalige
maatregel beschouwd worden en mag niet als precedent gezien worden naar de
komende jaren toe. Het kan met andere woorden niet de bedoeling zijn om dit
retributiereglement jaar na jaar aan te passen.
- Momenteel geldt een korting vanaf het tweede kind. We gaan ervan uit dat met de
invoering van de nieuwe dagprijs deze korting zal blijven bestaan aangezien dit voor
grote gezinnen wel degelijk een verschil maakt.
- De bijkomende inkomsten die voortvloeien uit deze prijsstijging moeten zo veel mogelijk
ten goede komen aan de werking van het Speelplein Kerekewere!.
- De bestaande fiscale aftrekmogelijkheid en de terugbetaling van de deelnameprijs door
verscheidene mutualiteiten moeten duidelijk gecommuniceerd worden naar de ouders.
Het bekomen van dergelijke terugbetalingen vergt immers een niet te onderschatten
administratieve inspanning van de gezinnen.
- We stellen voor om de prijsstijging ten gepaste tijde te evalueren. Indien blijkt dat deze
zorgt voor een significante daling van het aantal speelpleinbezoekers moet dat grondig
bekeken worden en een eventuele prijsverlaging overwogen worden.
Het college van burgemeester en schepenen nam akte van dit advies van de jeugdraad in
zitting van 16 oktober 2013.
Verder neemt het college van burgemeester en schepenen ook kennis van de zienswijze van
de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) inzake deelnameprijs op het speelplein.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 november 2013 akte
genomen van het onderstaande voorstel van Kerekewere! met betrekking tot een
prijsverhoging van de deelname aan de speelpleinwerking en kon zich hierin terugvinden.
Voor één dag
1ste kind
2de kind
3de kind
4de kind

Inkomprijzen 2013
5,00 euro
4,00 euro
3,50 euro
3,00 euro

Inkomprijzen 2014 - 2019
6,00 euro
5,00 euro
4,50 euro
4,00 euro

In zitting van 4 december 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen,
- verwijzend naar zijn zitting van 7 december 2011 waarin de voorstellen van de jeugd- en
sportraad inzake de omvorming van de speelpleinwerking naar een gemeentelijke
werking werden overlopen, de regeling voor occasionele daguitstappen besproken en
voorgesteld om volgend artikel toe te voegen aan het retributiereglement gemeentelijke
speelpleinwerking:
‘De prijzen voor occasionele daguitstappen en busvervoer dienen samen met de
vraagprijs bij het begin van het werkingsjaar voorgelegd te worden ter goedkeuring aan
het college van burgemeester en schepenen door de stuurgroep. Hierbij dienen zij een
schema uit te werken met alle daguitstappen voor de kleuters, de lagere graad en de
tienerwerking. In elk schema zal telkens de toegangsprijs van het evenement en de
kostprijs van het busvervoer vermeld worden.’;
- het aangepaste retributiereglement overlopen;
- de voorzitter van de gemeenteraad verzocht dit punt te agenderen op de gemeenteraad
van 19 december 2013.
Gezien de drank- en maaltijdprijzen onderhevig zijn aan regelmatige prijsaanpassingen en
gevolg gevend aan een aanbeveling van de toezichthoudende overheid, wordt gevraagd dat
de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen machtigt om de prijzen van
drankjes en maaltijden aan te passen aan deze prijswijzigingen.

Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert
dat de vaststelling van de machtiging tot het heffen van een retributie en het vaststellen van
de voorwaarden ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.
De gemeenteraadscommissie financiën heeft het retributiereglement voor de gemeentelijke
speelpleinwerking besproken in haar zitting van 25 november 2013.
Artikel 253, § 1, 3° stelt dat binnen twintig dagen na de besluiten van de gemeenteraad
betreffende de belastingen en de retributies, een kopie wordt verzonden naar de
provinciegouverneur.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met met 17 ja-stemmen (CD&V, N-VA en Open VLD)
en 2 neen-stemmen (sp.a) stemmen het onderstaande retributiereglement goed te keuren:
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31
december 2019.
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
Art. 1. - Er wordt een retributie ingevoerd op de inschrijving van een kind voor de
gemeentelijke speelpleinwerking.
Art. 2. - De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de ouders van het kind.
Art. 3. - De werkingsperiodes van de gemeentelijke speelpleinwerking worden bepaald
als volgt, doch afhankelijk van de data waarop feestdagen vallen:
- de krokusvakantie (5 dagen);
- de paasvakantie (9 dagen);
- de juliwerking (van 1 juli tot en met 20 juli);
- de augustuswerking (van 16 augustus tot en met 30 augustus);
- de herfstvakantie (5 dagen met uitzondering van 1 en 2 november);
- tijdens de kerstvakantie is er geen werking.
Art. 4. - De openingstijden van de gemeentelijke speelpleinwerking zijn:
- activiteit van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur;
- opvang voorzien van 7.30 uur tot 9.00 uur, van 12.00 uur tot 13.30 uur en van 16.00
uur tot 17.30 uur.
De kinderen kunnen afgehaald worden vanaf 12.00 uur over de middag en vanaf 16.00
uur in de namiddag.
Art. 5. - De speelplein- en tienerwerking wordt aangeboden voor volgende
leeftijdscategorieën:
- kleuters vanaf 2,5 jaar met schoolervaring;
- lagere schoolkinderen van 6 tot 12 jaar;
- tieners vanaf het 1° secundair tot 15 jaar.
Art. 6. - Het bedrag van de retributie bedraagt:
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9,00 euro
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3,00 euro

0,50 euro

9,00 euro

Onder een halve dag wordt verstaan van 9.00 uur tot 12.00 uur of van 13.30 uur tot 16.00
uur.
Bij annulering van de inschrijving krijgt de inschrijver:
- terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld;
- geen terugbetaling van bestelde warme maaltijden.
Art. 7 - De prijzen voor occasionele daguitstappen en busvervoer dienen samen met de
vraagprijs bij het begin van het werkingsjaar voorgelegd worden ter goedkeuring aan het
college van burgemeester en schepenen door de stuurgroep. Hierbij dienen zij een
schema uit te werken met alle daguitstappen voor de kleuters, de lagere graad en de
tienerwerking. In elk schema zal telkens de toegangsprijs van het evenement en de
kostprijs van het busvervoer vermeld worden.
Art. 8 - De retributie voor de aankoop van een T-shirt, een sweater en een rugzak van de
speelpleinwerking door animatoren wordt aan kostprijs gerekend.
Art. 2. - Gezien de drank- en maaltijdprijzen onderhevig zijn aan regelmatige
prijsaanpassingen en gevolg gevend aan een aanbeveling van de toezichthoudende
overheid, machtigt de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen om de
prijzen van drankjes en maaltijden aan te passen aan deze prijswijzigingen.
Art. 3. - Huidig retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van
het Gemeentedecreet.
Art. 4. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennisgeving overgemaakt aan de
provinciegouverneur, Burg 4 te Brugge conform artikel 253, § 1, 3° van het
Gemeentedecreet.
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