FINANCIEN - Retributiereglement deelname aan jeugdactiviteiten
Dit retributiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2015

Artikel 1.- Er wordt ten voordele van de gemeente een retributie gevestigd voor de deelname aan
gemeentelijke jeugdactiviteiten die door het gemeentebestuur van Zedelgem worden georganiseerd.
Artikel 2.- De retributie is verschuldigd door de deelnemer aan jeugdactiviteiten.
Artikel 3.- Bij de bepaling van een deelnameprijs voor een jeugdactiviteit wordt rekening gehouden met de
totale kosten voor de activiteit en het maximum toegelaten aantal deelnemers.
De prijs bedraagt 65 % van de totale kost van de activiteit per persoon met een minimum deelnameprijs van
4,00 EUR per persoon indien de activiteit minder dan 4 uur duurt en 5,00 EUR indien de activiteit 4 uur of
meer duurt.
De vervoerskosten zijn altijd ten laste van het gemeentebestuur.
Artikel 4.- In bepaalde omstandigheden kan afgeweken worden van de prijzen zoals hierboven vermeld. Het
gaat hierbij om volgende activiteiten:
- infobeurs jobstudenten, buitenspeeldag, sinterklaasfeest, uitstap OCMW: gratis
- kleuter- en gezinsvoorstelling: 5,00 EUR
- toegang speelpleinwerking: 4,00 EUR per halve dag (waarde van 1 jeton)
Voor extra activiteiten binnen de speelpleinwerking wordt een veelvoud van 4,00 EUR (waarde 1 jeton)
aangerekend.
Artikel 5.- De definitieve prijsbepaling wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen. Nieuwe, ontstane gemeentelijke jeugdactiviteiten worden onderworpen aan
dezelfde tarieven zoals in dit reglement vastgesteld.
Artikel 6.- De retributie wordt betaald vóór de aanvang van de activiteit:
- ofwel bij voorkeur via het online inschrijfsysteem en onmiddellijke online betaling
- ofwel per factuur binnen 1 maand na factuurdatum en ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de activiteit
- ofwel contant na inschrijving op de jeugddienst
- speelpleinwerking: aankoop van jetons ter waarde van 4,00 EUR/per jeton op diverse verkooppunten bepaald
door de jeugddienst en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Alle deelnemers zijn pas ingeschreven na betaling van het volledige bedrag.
Artikel 7.- Annulatie deelname
- een mogelijke terugbetaling van het deelnameprijs gebeurt enkel op grond van medische redenen (met
doktersattest) of schoolgerelateerde activiteiten met bewijs van de schooldirectie
- aangekochte jetons voor de speelpleinwerking kunnen niet worden ingeruild maar blijven onbeperkt geldig.
Artikel 8.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de
invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.

(De integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be)
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