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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 latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018 (procedure
van toepassing op gemeente, OCMW en AGB);
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 70100020/071000;
Overwegende dat het OCMW al jaren een actieve seniorenwerking heeft en de eerste zondag na de start
van de lente een lentefeest organiseert;
Overwegende dat hiermee senioren worden samengebracht;
Overwegende dat dit een aanvulling is op de activiteiten georganiseerd door de seniorenverenigingen zelf;
Overwegende dat het past dat de deelnemers een bijdrage betalen in de organisatiekost;
Overwegende dat het wenselijk is de bijdrage laag te houden om de deelname laagdrempelig te houden voor
het betreffende doelpubliek;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2020, zijnde het kalenderjaar 2020 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op de deelname aan het lentefeest voor senioren. Het
Lentefeest gaat door op zondag 22 maart 2020. De mensen krijgen een maaltijd en een muzikale namiddag
aangeboden.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon ‘deelnemer’ die deelneemt aan het lentefeest voor
senioren. De retributie beoogt een bijdrage voor de deelname aan de activiteiten kaderend binnen het
lentefeest voor senioren.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarief wordt gehanteerd: € 27,00 per deelnemer.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
De deelnemers van het huidige traject van ‘Je staat niet alleen’ worden uitgenodigd om gratis aan het
Lentefeest deel te nemen in het kader van hun terugkommoment in hun traject.
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ARTIKEL 6 /BETAALWIJZE
Betaling van de retributie kan met bancontact in het OCMW of via overschrijving.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijzen.
ARTIKEL 8 /WIJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 10 /INWERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 28 februari 2020.
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