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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 61390999/094502;
Overwegende dat men in de vakantieplanning van de buitenschoolse kinderopvang daguitstappen
dient op te nemen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om aan de deelnemers hiervoor een extra bijdrage aan te
rekenen en dit alzo opgenomen werd in het huishoudelijk reglement;
Overwegende dat de deelnemers tijdens deze daguitstap onder toezicht staan en gratis verzekerd zijn
door de buitenschoolse kinderopvang;
Overwegende dat voor de deelname aan de daguitstappen georganiseerd door de buitenschoolse
kinderopvang bijdragen worden gevraagd;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /AANSLAGJAAR
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2019, en met name tijdens de Zomervakantie
2019, zijnde het kalenderjaar 2019 waarin de retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie voor de IBO Kiekeboe uitstappen tijdens de
Zomervakantie op dinsdag 16 juli 2019. Deze uitstap bestaat uit een bezoek aan Speelparadijs Kids
Valley met adres te 3530 Houthalen-Helchteren , Molenheidestraat 31. Op dinsdag 06 augustus 2019.
Deze uitstap bestaat uit een bezoek aan Technopolis met adres te 2800 Mechelen, Technologielaan
1. Op dinsdag 20 augustus 2019. Deze uitstap bestaat uit een bezoek naar Comic Station met adres
te 2018 Antwerpen, Kievitplein .
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de ouder(s) van kinderen die deelnemen aan de IBO Kiekeboe
Zomeruitstappen op dinsdag 16 juli 2019, op dinsdag 06 augustus 2019 en dinsdag 20 augustus
2019.
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ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarief wordt gehanteerd:
RETRIBUTIE IBO KIEKEBOE ZOMERUITSTAPPEN OP DINSDAG 16 JULI 2019 –
DINSDAG 06 AUGUSTUS 2019 – DINSDAG 20 AUGUSTUS 2019.
De retributie voor het deelnemen aan de IBO Kiekeboe Zomeruitstappen op dinsdag 16 juli 2019
bedraagt € 12,00 met inbegrip van inkom, op dinsdag 06 augustus 2019 bedraagt € 12,00 met
inbegrip van inkom en op dinsdag 20 augustus € 14,00 met inbegrip van inkom.
De retributie wordt betaald via overschrijving. Bij annulering na inschrijving wordt het bedrag toch
aangerekend, tenzij in gevallen van overmacht.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
Ouders van kinderen die deelnemen aan de IBO Kiekeboe Zomeruitstappen op dinsdag 16 juli 2019,
dinsdag 06 augustus 2019 en dinsdag 20 augustus 2019 betalen via overschrijving . Het bedrag wordt
mee gefactureerd samen met het factuur van de desbetreffende maand.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijze.
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018.
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering
van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van
het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal
bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van
de politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/beleidbestuur/notulen-en-reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad
aangenomen werd.
ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 10 mei 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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