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gemeenteraad
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 25 november 2019 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Philip Cools - waarnemend burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla 
Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen
Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, 
Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, 
Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin 
Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, 
Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Kasper Vanpoucke - raadsleden
Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig: Dimitri Hoegaerts, Jan Jambon, Cathy Mallentjer en Ellen Somers - raadsleden

OPENBARE ZITTING

27. Retributie 2020-2025 op de organisatie van jeugdactiviteiten.

Feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de retributie 
2014-2019 op de organisatie van jeugdactiviteiten. 
Vanaf het jaar 2020 worden gedifferentieerde tarieven voorzien voor Brasschaatse gedomicileerden 
en niet-inwoners van onze gemeente.
De inwoners van de gemeente hebben immers door het betalen van de aanvullende belastingen 
bijgedragen tot de algemene uitgaven van de jeugdwerking en het onderhoud van de 
jeugdinfrastructuur. Bijgevolg wordt het billijk geacht dat niet-inwoners iets meer betalen voor het 
deelnemen aan een activiteit.
Het is financieel aangewezen om voor de organisatie van deze jeugdactiviteiten voor de jaren 2020-
2025 retributies vast te stellen. 

Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

Financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 19.500 euro.

Na bespreking

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt de 
retributie voor het deelnemen aan jeugdactiviteiten als volgt vastgesteld:

a) inwoner Brasschaat:

• halve dagactiviteit - workshop: 5 euro
• dagactiviteit - uitstap met vervoer: 20 euro
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• dagactiviteit - uitstap zonder vervoer: 7 euro
• meerdaagse activiteiten-kampprijs per dag: 

1ste kind van het gezin: 15 euro
2de kind van hetzelfde gezin: 13 euro
3de en volgende kinderen van hetzelfde gezin: 11 euro

b) niet-inwoner Brasschaat:

• halve dagactiviteit - workshop: 6 euro
• dagactiviteit - uitstap met vervoer: 22 euro
• dagactiviteit - uitstap zonder vervoer: 8 euro
• meerdaagse activiteiten-kampprijs per dag: 

1ste kind van het gezin: 17 euro
2de kind van hetzelfde gezin: 15 euro
3de en volgende kinderen van hetzelfde gezin: 13 euro

Art.2.- Reservatieregeling

Inschrijvingen voor activiteiten gebeuren online. De gemeente stelt computers en administratieve 
ondersteuning in het gemeentehuis ter beschikking. Wanneer de betaling heeft plaatsgevonden is de 
reservering definitief.

Art.3.- De retributie is verschuldigd door de persoon die aan de activiteit deelneemt.

Art.4.- Betaling

De betaling van de retributie dient te gebeuren bij inschrijving voor de aanvang van een activiteit via 
online betaling. De inschrijving is definitief na betaling.

Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de voorzitter,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de voorzitter,

Ward Schevernels Tom Versompel

Retributie 2020-2025 op de organisatie van jeugdactiviteiten.
Dossierverantwoordelijke: Michel Speltincx

Politiek verantwoordelijke: Philip Cools

Afschrift aan: Véronique Sterkens, Ellen Van de Velde.


