juridisch kader
•

Het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport
voor Allen-beleid

•

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 9
maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport voor Allen-beleid

•

Het sportbeleidsplan van de gemeente Ichtegem periode 2007-2013, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 8 november 2007 en goedgekeurd door Vlaamse minister van sport op 17
januari 2008

•

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005

verwijzingsdocumenten
•

Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2009 waarbij de gemeenteraad de machtiging
verleent aan het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies voor
deelname aan activiteiten georganiseerd door de dienst sport binnen de volgende grenzen:
sportlessen jeugd: van 0 euro tot 60 euro voor één seizoen
sportlessen volwassenen: van 0 euro tot 100 euro voor één seizoen
sportkampen jeugd: van 0 euro tot 75 euro per sportkamp.

feiten, context en argumentatie
•

De deelnameprijzen zijn niet meer gewijzigd sinds 2002.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving

bedrag inclusief BTW

budgetartikel

geschatte meerinkomsten

6.650 euro

764/161-01 76422

beslissing:
artikel 1: Het college past de retributies aan als volgt:
activiteit

prijs voor deelname
e

e

e

volledig jaar

1 trimester

2 + 3 trim

kleuterturnen, turnen jeugd

50 euro

25 euro

30 euro

dans jeugd

60 euro (inclusief kledij)

-

-

step + BBB, BBB + zumba,

70 euro

30 euro

45 euro

step + BBB + zumba

80 euro

35 euro

55 euro

sportkamp 5 dagen

60 euro

sportkamp 4 dagen

50 euro

sportkamp 3 dagen

40 euro

indoor-cycling

35 euro voor een 10-beurtenkaart

yoga

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

de financieel beheerder

•

de dienst sport

