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Retributie op de scholenveldloop 2019

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 70100003/074003 – Toegangsgelden/actie: 4-32-2 - Schoolsport als anders georganiseerd beweeg- en sportaanbod voor kinderen en jongeren: min.
2 activiteiten per jaar LSBVB03;
Gelet op het decreet lokaal sportbeleid en de meerjarenplanning van de gemeente waarin de sport
promotionele activiteiten van de gemeente zijn opgenomen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2015, waarbij delegatie wordt gegeven van de
gemeenteraad aan het college om in de sector van de vrije tijd de retributies vast te stellen mits
bekrachtiging in de eerstvolgende gemeenteraadszitting;
Overwegende dat op dinsdag 17 september 2019 de scholenveldloop georganiseerd wordt voor de
leerlingen in de scholen van onze gemeente op de voetbalterreinen van VS Kortenaken;
Overwegende dat het zinvol is om de deelnemers een bijdrage van € 1 per deelnemend kind in de
organisatiekosten te laten betalen;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /DIENSTJAAR
Dit retributiereglement is van toepassing op dienstjaar 2019, zijnde het kalenderjaar 2019 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op de deelname aan de scholenveldloop voor leerlingen
in de scholen van onze gemeente op de voetbalterreinen van VS Kortenaken
De scholenveldloop vindt plaats op 17 september 2019 op de voetbalterreinen van VS Kortenaken.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon ‘leerling’ die deelneemt aan de scholenveldloop.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd. Deze worden hieronder toegelicht.
SCHOLENVELDLOOP 2019
Voor de deelname aan de scholenveldloop wordt een bijdrage in de vorm van een retributie van € 1
gevraagd aan de deelnemende leerlingen.
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ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Er worden geen vrijstellingen gegeven op de betaling van de retributie.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
De scholen ontvangen de retributies via de leerlingenfactuur. Het verzamelde bedrag wordt door de
desbetreffende scholen overgemaakt aan de gemeente middels een overschrijving met mededeling
‘scholenveldloop 2019’.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk 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
retributiereglement
gepubliceerd
op
https://www.kortenaken.be/beleid-bestuur/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 23 augustus 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.

3

