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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 25/05/2016
RETRIBUTIEREGLEMENT ACTIES JEUGDDIENST

Toelichting
Ter vereenvoudiging wordt voorgesteld om in de mate van het mogelijke alle tarieven voor een bepaalde
periode (t.e.m. het eerste jaar van volgende legislatuur) vast te stellen.
Hierdoor is het voor de burger ook eenvoudiger om de tarieven op te zoeken.
In geval van nieuwe acties geldt nog steeds de delegatie naar het college. Het jeugdwerk is immers een
snel evoluerende sector die de nodige variatie en evolutie vraagt in het aanbod. Het betreft in dit
reglement dus enkel de jaarlijks terugkerende acties, maar sluit nieuwe initiatieven niet uit.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de verschillende acties uit beleidsdoelstelling 16 van meerjarenplan 2014-2019 om een integraal
jeugdbeleid te voeren met aandacht voor een kwalitatief vrijetijdsaanbod en de ondersteuning van het
jeugdwerk;
Overwegende dat het gepast is om voor de deelname aan activiteiten georganiseerd door de jeugddienst,
een gematigde vergoeding aan te rekenen aan de gebruiker/deelnemer hiervan;
Overwegende dat deze tarieven vaak ongewijzigd blijven en het dus aangewezen is om deze tarieven vast
te stellen voor meerdere jaren;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 24 februari 2016 waarin delegatie verleend wordt aan het
college om retributies vast te stellen voor activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst;
Overwegende dat tijdens sommige activiteiten ook drank en dergelijke kan worden aangeboden door
gemeentelijke jeugdverenigingen;
Neemt akte van de tussenkomst van raadslid A.Geerinck, N-VA; van het antwoord van schepen van jeugd
M.De Keyser; van de reactie van raadslid A.Geerinck; van het antwoord van burgemeester H.Vijt; van
schepen M.De Keyser;
BESLUIT met 21 “ja” stemmen nl. de raadsleden H. Vijt, K.Mettepenningen, L. De Mey, M. De Keyser,
A.Verschelden,E. De Prijcker, E.Drieghe, N.De Clercq, C. Vanhoyweghen, L.De Vos (CD&V Hamme
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Moerzeke), F.Van Gaeveren, T.Waterschoot, P.Verschelden, H.Peelman , F.Leleux (Open VLD), A.Onghena
(Groen) A. Raemdonck, J. Van Goethem, F. Gökce (sp.a), J. Van den Broeck, L. Van der Vorst (Vl. Belang);
en 4 “onthoudingen” nl. de raadsleden A.Geerinck, L. Peeters, J. Laceur, F. Van den Broeck (N-VA);
Raadslid A.Geerinck, N-VA, motiveert de onthouding van haar fractie als volgt:
N-VA heeft bezwaren tegen de geldigheidstermijn van dit reglement zoals voorzien in artikel 1, nl. tot
einde 2019, een te lange termijn die bovendien legislatuuroverschrijdend is, wat niet opportuun
voorkomt.
Artikel 1: Voor een termijn die eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de gemeente
Hamme een retributie gevestigd op de deelname aan activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke
jeugddienst en op het verbruik van dranken en dergelijke, aangeboden door de gemeentelijke
jeugddienst, tijdens deze activiteiten.
Artikel 2: Het bedrag van de retributie voor de inkom wordt bepaald op:
Activiteit
Kindercarnavalhappening
Buitenspeeldag
M.E.G.A. project
Roefel
Dag van de jeugdbeweging
Boysnight
Girlsnight

Inkomprijs
2€
Gratis
Gratis
2€
Gratis
3€
3€

Artikel 3: Het bedrag van de retributie voor drank en dergelijke, aangeboden door de gemeentelijke
jeugddienst, tijdens deze activiteiten wordt bepaald op:
 Drank: 1,50€ per consumptie
 Chips: 0,50€ per consumptie.
Artikel 4: De retributie is verschuldigd door de gebruiker/deelnemer aan deze activiteiten.
Artikel 5: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

