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Financiën - Retributiereglement voor de naschoolse activiteiten van de gemeente Vorst Wijzigingen.
DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement gestemd door de gemeenteraad van 20 juni
2006, uitvoerbaar verklaard op 28 augustus 2006 (zie brief van de Heer Minister van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
Overwegende dat de prijzen ervan aangepast moeten worden in functie van
de evolutie van de kosten voor de Gemeente Vorst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 1ste lid en artikel
ste

118, 1 lid;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
BESLIST,
het retributiereglement, vanaf 1 april 2012, als volgt te wijzigen :
Artikel 1.
De naschoolse activiteiten worden omschreven als een gemeentelijk aanbod om
de behoeften van de jeugd, waarin niet voorzien wordt door de buitenschoolse activiteiten, te
compenseren door naschoolse activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden. Deze dienst van de
gemeente stelt een kwalitatief hoogstaande begeleiding en een lage toegankelijkheidsdrempel
voor alle jongeren, al dan niet Vorstenaren, voorop.
Artikel 2.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de naschoolse activiteiten
gedurende het schooljaar en de vakantiestages die door de dienst naschoolse activiteiten
georganiseerd worden.

De naschoolse activiteiten gedurende het schooljaar worden georganiseerd volgens
een programma dat elk jaar opgesteld wordt, waarbij het aanbod aan activiteiten kan wijzigen
(activiteiten toegevoegd of weggevallen).
Deze activiteiten vinden tijdens de week plaats, en zelfs in het weekend, van het
schooljaar.
De vakantiestages berusten op hetzelfde principe, maar de activiteiten vinden
uitsluitend plaats van maandag tot en met vrijdag tijdens de schoolvakantieperiodes: juli,
augustus, Allerheiligen, Kerstmis, Carnaval, Pasen, …
Artikel 3.
Onder activiteiten wordt verstaan: bezigheden onder begeleiding van
gediplomeerde animatoren en/of personen met degelijke ervaring inzake sport- en culturele
activiteiten.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen kan de leeftijdscategorieën en het
programma van de activiteiten voorgesteld aan de kinderen bekrachtigen op basis van een
voorstel van de dienst Buitenschoolse activiteiten.
Artikel 5.
De gemeenteretributie wordt forfaitair vastgesteld en het bedrag ervan varieert
naargelang de volgende criteria: het soort naschoolse activiteiten (gedurende het jaar,
vakantiestages), de woonplaats, de school, het aantal kinderen, de keuze van een zoveelste
activiteit en de periode (vanaf september of januari).
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Vakantiestages
1/ Vorstenaar of op school in Vorst : 50 €
2/ Geen Vorstenaar of niet op school in Vorst : 55 €
3/ Toepassing van eenzelfde degressief tarief vanaf de inschrijving van een tweede
kind uit eenzelfde gezin, hetzij :
-Voor geval 1 : 45 €

-Voor geval 2 : 50 €
Artikel 6.
Boete voor het laattijdig ophalen van een kind : 5 € / begonnen kwartier.
Dit bedrag dient betaald te worden aan de dienst buitenschoolse activiteiten.
Het kind wordt uitgesloten zolang de ouders deze boete niet vereffend hebben.
Artikel 7.
Elke retributie voor een naschoolse activiteit in het algemeen, moet betaald worden op het
ogenblik van de inschrijving.
Artikel 8.
Terugbetaling is niet mogelijk, zelfs niet in geval van ziekte of afzegging.
Artikel 9.
De retributies worden in handen van de Ontvanger, zijn aangestelden of de hiertoe door het
gemeentebestuur van Vorst aangeduide ambtenaren betaald.

De wd. Secretaris,
(get) K. WINDEY.

De Voorzitter,
(get) M. DE GALAN.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

Vanwege het College :
De wd. Secretaris,

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

