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GEMEENTERAAD 16 DECEMBER 2014 

 

RETRIBUTIE OP DE DEELNAME AAN VRIJETIJDSINITIATIEVEN 

 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 05/12/2013 een retributie voor deelname initiatieven 

stedelijke jeugddienst in de vakantieperiode. Voor de vereenvoudiging en transparantie wil 

de stad eenzelfde tarief hanteren voor de voor- en naopvang door de jeugddienst en de 

sportdienst.tijdens de vrijetijdsinitiatieven. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

 

Argumentatie 

Tijdens de vakantieperiodes kunnen kinderen deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven. De uitvoering 

ervan bezorgt de stad een financiële kost. Door de financiële toestand van de stad is het noodzakelijk 

deze kosten te verhalen op de ouders van de kinderen die deelnemen. Omdat de kosten en tarieven 

voor de deelname aan sportkampen erg afhankelijk zijn van meerdere interne en externe factoren 

machtigt de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen om de tarieven voor 

deelname aan sportkampen vast te stellen. Voor de vereenvoudiging en transparantie wil de stad 

eenzelfde tarief hanteren voor de voor- en naopvang door de jeugddienst en de sportdienst tijdens 

de vrijetijdsinitiatieven, waardoor enkele tarieven worden aangepast. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 01/01/2015 tot en met 31/12/2019 een retributie op de deelname aan 

vrijetijdsinitiatieven. Deze zijn: Grabbelpas, stedelijke vakantiewerking De Sjallekes, 

speelpleinwerking NoMo, wijkatelierwerking Speelbus en buurtspeelpleinwerking Diependaal en 

sportkampen. 

 

2. Gebruiker 

 

De retributie is verschuldigd door de ouders van de kinderen die deelnemen aan de 

vrijetijdsinitiatieven. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De stad vestigt een retributie voor: 

 

Stedelijke vakantiewerking De Sjallekes + speelpleinwerking NoMo 

• 4,00 euro per kind per dag (van 9 tot 16 uur) 

 

Stedelijke vakantiewerking De Sjallekes en sportkampen zomer: opvang 
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• Voor- en naopvang stedelijke vakantiewerking De Sjallekes en voor- en naopvang 

sportkampen (zomer) kost 0,90 euro per kind per begonnen half uur tussen 7 en 8 uur en 

tussen 17 en 18 uur. 

• Bij laattijdig afhalen van de kinderen na het sluitingsuur (18 uur) dient 12 euro per kind 

betaald te worden. 

 

Grabbelpas 

• 5,00 euro per Grabbelpas 

• 2,00 euro voor activiteiten die gratis zijn voor de jeugddienst per half dagdeel (≤ 4 uur) 

• 3,00 euro voor activiteiten die de jeugddienst zelf organiseert per half dagdeel (≤ 4 uur) 

• 4,00 euro voor activiteiten die voor de jeugddienst door externen worden georganiseerd per 

half dagdeel (≤ 4 uur) 

• 5,00 euro voor uitstappen van een half dagdeel (≤ 4 uur) 

• 8,00 euro voor uitstappen van meer dan een half dagdeel (> 4 uur) 

 

Buurtspeelpleinwerking Diependaal 

• gratis 

• 2,00 euro als er een daguitstap (10 – 16 uur) op het programma staat 

 

Wijkatelierwerking Speelbus 

• gratis 

 

Sportkampen 

• De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen 

van de tarieven voor de deelname aan sportkampen 

 

Feestbussen 

• 2,00 euro voor tickets in voorverkoop voor de eindejaarsfeestbussen 

 

4. Verminderingen 

 

Houders van een Herentalse vrijetijdspas betalen 50 % van de retributie. 

Inwoners van Herentals die deelnemen aan sportkampen krijgen een vermindering van 20%. 

 

5. Betaling 

 

De retributie moet betaald worden: 

• Stedelijke vakantiewerking De Sjallekes + speelpleinwerking NoMo na de zomervakantie via 

een onkostennota en ter plaatse cash voor de voor- en naopvang van de stedelijke 

vakantiewerking De Sjallekes en sportkampen (zomer) 

• Grabbelpas voor deelname via overschrijving of cash 

• Buurtspeelpleinwerking Diependaal wanneer de kinderen inschrijven voor de uitstap 

• Sportkampen via overschrijving 7 dagen na verzending 

 

Bij contante betaling levert de financieel beheerder of zijn afgevaardigde een kwijting af.  

Bij niet minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 

 

6. Procedure 
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Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 

7. Opheffing 

 

Het reglement retributie op deelname aan vrijetijdsinitiatieven van 01/01/2014 tot 31/12/2019 

wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015. 

 


