RETRIBUTIEREGLEMENT SPEELPLEIN BENGELBERG EN SPEELPLEIN
LEUTEGEM
Vastgesteld bij collegebeslissing van 10 december 2019 en bekendgemaakt op de gemeentelijke
website op 13 december 2019 (van toepassing vanaf 1 januari 2020).

Artikel 1: Tarieven
Artikel 1.1
De gemeente Ichtegem heft een retributie voor deelname aan de speelpleinwerking Bengelberg,
Keibergstraat, 8480 Ichtegem en speelpleinwerking Leutegem, Bruggestraat 104A, 8480 Eernegem.
Deze retributie betreft een bedrag van:
 € 6,00 per kind per dag van 8.30 uur tot 17 uur
 € 3,00 per kind per halve dag van 8.30 uur tot 13 uur of 12.30 uur tot 17 uur
 € 5,50 vanaf het derde kind per dag van 8.30 uur tot 17 uur
 € 2,50 vanaf het derde kind per halve dag van 8.30 uur tot 13 uur of 12.30 uur tot 17 uur
De kinderen dienen op dezelfde dag aanwezig te zijn om te kunnen genieten van het speciale
tarief.
Wanneer er speciale activiteiten en/of uitstappen plaatsvinden, moet hiervoor, bovenop het dagtarief,
een bijkomende vergoeding betaald worden. Deze vergoeding staat in verhouding tot de werkelijke
kosten van de activiteit. De effectief te betalen retributie bedraagt nooit meer dan de reële kost van de
activiteit aan de gemeente.
Artikel 1.2
De retributie voor de speelpleinwerking tijdens de zomer- en paasvakantie omvat een begeleide
jeugdwerking en verzekering.
Artikel 1.3
Vooropvang voor 8.30 uur en naopvang na 17 uur worden verzorgd door de buitenschoolse
kinderopvangen volgens het betreffende retributiereglement. De buitenschoolse kinderopvangen
bestaan uit:
 de Kapoen (Bekegem)
 de Kastaar (Ichtegem)
 de Kornuit (Eernegem)

Artikel 2: Inschrijvingswijze
Om deel te nemen aan de speelpleinwerking dient men voor de paasvakantie en/of de zomervakantie
te registreren via het softwarepakket dat de gemeente hiervoor gebruikt. De inschrijving voor deelname
aan de speelpleinwerking gebeurt dagelijks ter plaatse. Bij aankomst op het speelplein wordt elk kind
geregistreerd als zijnde aanwezig. Wanneer een kind het speelplein verlaat, wordt het opnieuw
geregistreerd als afwezig. Zo weten de animatoren op elk ogenblik welke en hoeveel kinderen aanwezig
zijn.
Voor speciale uitstappen dient wel vooraf ingeschreven te worden. Dat gebeurt via het softwarepakket
dat de gemeente hiervoor gebruikt.
Artikel 3: Annuleringen
Aangezien de speelpleinwerking niet met voorinschrijvingen werkt, is het logischerwijze ook onmogelijk
vooraf te annuleren.
Wanneer een deelnemer tijdens de speelpleinwerking zelf ziek wordt, blijft hij/zij het inschrijvingsgeld
voor dat dagdeel verschuldigd.
Enkel voor speciale uitstappen wordt vooraf ingeschreven. Hier geldt dat annuleren mogelijk is tot ten
laatste 7 werkdagen voor de dag van de uitstap. Wie annuleert na deze termijn of niet verwittigt, zal het
inschrijvingsgeld verschuldigd blijven.
Enkel in geval van ziekte van de deelnemer of de ouders is het mogelijk te annuleren tot de ochtend
voor de aanvang van de activiteit zonder dat het inschrijvingsgeld verschuldigd is, op voorwaarde dat
deze afwezigheid gestaafd wordt door middel van een doktersattest. Ook hier geldt dat wanneer een
deelnemer tijdens de activiteit zelf ziek wordt, hij/zij het inschrijvingsgeld voor die dag verschuldigd blijft.
Artikel 4: Betalingswijze
Artikel 4.1
De retributie wordt inbaar na geleverde prestatie. Alle verschuldigde bedragen worden gebundeld op
een afrekening. De inning gebeurt door middel van een storting.
Op basis van deze betaling wordt nadien een fiscaal attest opgesteld.
Artikel 4.2
Zolang het verschuldigde bedrag niet betaald werd, is een ouder of voogd automatisch uitgesloten om
zijn/haar kinderen, of kinderen toevertrouwd aan zijn/haar hoede, te laten deelnemen aan het
gemeentelijke vrijetijdsaanbod.

Artikel 5: slotbepalingen
Artikel 5.1
Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de bekendmaking en
inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de datum waarop ze
via de webtoepassing worden bekendgemaakt.
Artikel 5.2
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020

