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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 december 2019

FINANCIËLE DIENST  - Financiën

73 2019_GR_00344 Tarieven voor deelname aan de speelpleinwerking 
- Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie 
De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; 
mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer 
Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier 
Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; 
mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
de heer Wim Peeters

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur speelpleinwerking. Het is aangewezen aan de 
deelnemers een bijdrage te vragen voor hun deelname.

De specifieke bepalingen inzake organisatie van de speelpleinwerking werden opgeomen 
in een aparte conceptnota. 

Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 
reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
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Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De ontvangsten uit dit reglement zullen ingeschreven worden in de betreffende 
jaarrekeningen. 

Stemming op het besluit

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 28 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe; 
Kathleen D'Herde; Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck; 
Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Georgios Karamanis; Bart 
Keymolen; Eddy Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo 
Palermo; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; 
Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Betty Willems
- 1 onthouding(en): Guy Jonville

Besluit

Artikel 1
Het tarief voor deelname aan de gemeentelijke speelpleinwerking, wordt met ingang van 
1 januari 2020 als volgt vastgesteld:

 € 10,00 : dagprijs voor kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw; kinderen 
waarvan de inschrijvende ouder gedomicilieerd is in onze gemeente; kinderen van 
gemeente- en OCMW-personeel van Sint-Pieters-Leeuw en personeel van 
politiezone Zennevallei;

 € 7,50: dagprijs voor het tweede en volgend kind dat gelijktijdig aanwezig is van 
hetzelfde gezin;

 € 15,00: dagprijs voor kinderen die school lopen in Sint-Pieters-Leeuw of  wiens 
grootouders woonachtig zijn in Sint-Pieters-Leeuw, maar niet tot bovenvermelde 
groepen behoren.

 €2,00: Prijs voor een zwemticket per kind.

De dagprijs is op voorhand te betalen bij inschrijving van het kind. Het betaalde 
inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar tenzij mits voorleggen van een ziektebriefje van 
het ingeschreven kind. In dit geval wordt 10% administratieve kost aangerekend.

De prijs voor een zwembeurt moet de dag van deelname cash betaald worden aan de 
verantwoordelijke. 

Inschrijven voor de speelpleinwerking is noodzakelijk. Annuleren van de inschrijving is 
mogelijk tot en met 30 april. Hiervoor verwijzen we naar de conceptnota 
speelpleinwerking. In geval van annulatie van de inschrijving wordt € 5 annulatiekost 
aangerekend en 10% administratieve kost. 

Er wordt een boete aangerekend aan de ouders die overheen de hele ingeschreven 
periode voor de speelpleinwerking hun kind meer dan 2 keer te laat brengen en/of 
afhalen. De boete bedraagt 10,00 €/keer/kind vanaf de 3de keer te laat brengen/afhalen.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


