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GEMEENTE PELT Nee Nee 220400000140 AD19.002833 Gemeenteraad
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET GEMEENTERAAD
Tarieven vrijetijdsactiviteiten voor kinderen - vaststelling. Tarieven vrijetijdsactiviteiten voor kinderen VERGADERING VAN 28/04/2022
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Carine Van Gerven, Anita Horions, Kim
Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann, Hans Proost, Louis
Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Tarieven vrijetijdsactiviteiten voor kinderen - vaststelling.
Aanleiding en doel
De gemeenteraad is bevoegd om de tarieven vast te stellen die aangerekend worden aan de gebruikers voor door
het gemeentebestuur geleverde prestaties.
Juridische gronden
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Financiële impact en visum
Er is geen visum vereist van de financieel directeur.
Motivering
De organisatie van de buitenschoolse opvang en de decretaal opgelegde hervorming van de BKO zijn als prioritaire
doelstelling opgenomen in het meerjarenplan 2020 – 2025. Het vrijetijdsaanbod voor kinderen is in dit geheel een
belangrijk aspect. Het krijgt binnen de gemeentelijke organisatie vorm op een integrale wijze via een samenwerking
tussen de vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, bib), jeugddienst en buitenschoolse opvang.
De tarieven van de gemeente volgen de tariefverhoging van het AGB zodat de prijzen van alle activiteiten voor
kinderen, ongeacht de organisator (gemeente of AGB), hetzelfde zullen zijn.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT :
Artikel 1.De tarieven voor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen die door het gemeentebestuur georganiseerd worden, worden
als volgt vastgesteld:
Activiteit
Naschoolse activiteiten
Kampen

halve dag
volledige dag
ingekochte kampen
(vb Sporta)

huidige prijs
2,70 €
7,50 €
15,00 €

nieuwe prijs
3,10 €
8,60 €
17,20 €

18,00 €

20,60 €

Uitzondering: in een uitzonderlijk geval zal er voor enkele sportkampen een ander tarief aangerekend worden. Dit
gaat over:
 Kampen in kader van de regiowerking: de organisatie wordt regionaal opgezet en de deelnameprijs wordt voor
alle deelnemende gemeenten op dezelfde hoogte vastgelegd;
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 Kampen op verplaatsing zijn soms, omwille van vervoer of ‘speciale activiteit’ duurder. Er wordt telkens op maat
een prijs bepaald.
Artikel 2.Deze tarieven gelden vanaf 1 juli 2022.

Namens de gemeenteraad :

.

de secretaris
get. Peter Spooren

de voorzitter
get. Juul Vrolix

voor eensluidend uittreksel:
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