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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 24/02/2016
ACTIES GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST EN JEUGDRAAD – VASTSTELLING MACHTIGING TOT HET HEFFEN
VAN RETRIBUTIES EN DE VOORWAARDEN ERVAN
Toelichting
De gemeentelijke jeugddienst organiseert samen met de gemeentelijke jeugdraad (of vice versa)
eendagsactiviteiten (Kindercarnavalhappening, Buitenspeeldag, Roefel, Dag van de Jeugdbeweging, …).
Voor de deelname aan deze activiteiten wordt soms een bijdrage gevraagd.
Gezien de kleinschaligheid en voor de mogelijkheid om op korte termijn acties op te zetten wordt voor
het innen van de deelnemersbijdragen aan de gemeenteraad gevraagd om het college van burgemeester
en schepenen te machtigen tot het heffen van deze retributies en om de voorwaarden tot het heffen
ervan te bepalen.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43§2;
Overwegende dat hierdoor de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen
tot het heffen van bepaalde retributies en de voorwaarden ervan kan bepalen;
Overwegende dat de versoepelde werking past binnen de uitgangspunten van het gemeentedecreet en
aansluit bij de wijze waarop retributies voor de federale en gewestelijke overheden worden vastgesteld.
Ook daar beperkt het wetgevend orgaan zich tot het verlenen van de machtiging en het uittekenen van
het kader terwijl het uitvoerend orgaan zorgt voor de bepaling van de concrete bijzonderheden;
Overwegende dat de werkingskosten per initiatief of activiteit erg kunnen verschillen, is het praktischer
en efficiënter voor de werking van de jeugddienst om de retributies per activiteit vast te laten stellen
door het college van burgemeester en schepenen, op basis van een gedetailleerde raming van de
kostprijs per initiatief of activiteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2012 betreffende de vaststelling machtiging tot het heffen
van retributies en de voorwaarden van acties van de gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad;
Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2012 dient geactualiseerd te worden;
Neemt akte van de vraag van raadslid J.Laceur, N-VA; van het antwoord van schepen van jeugd M.De
Keyser; van burgemeester H.Vijt; van de bijkomende vraag van raadslid J.Laceur; van het antwoord van
burgemeester H.Vijt; van de vraag van raadslid A.Raemdonck, sp.a; van de antwoorden van
raadsvoorzitter E.De Prijcker, schepen F.Van Gaeveren en burgemeester H.Vijt;
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BESLUIT éénparig:
Artikel 1: Machtigt het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies en tot het
vaststellen van de voorwaarden ervan voor de gemeentelijke acties voor kinderen en jongeren en voor
producten rechtstreeks verbonden aan deze activiteiten.
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door elke deelnemer aan een activiteit georganiseerd door de
gemeentelijke jeugddienst of door elke afnemer van een product rechtstreeks verbonden aan deze
activiteit.
Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen bepalen, met name vrijstellingen
(vb. sponsors, geschenkexemplaren, bijzondere acties, …) en kortingen (abonnementen, speciale
doelgroepen (ok-jongerenpas, …). De tarieven worden bepaald op basis van een raming van de kostprijs
per activiteit of per product.
Artikel 3: Deze machtiging geldt voor de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2017.
Artikel 4: De ontvangsten van deze retributies worden geboekt op de artikelen 0750-00/7010003 en
0750-00/7000099 van het exploitatiebudget.
Artikel 5: Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen verzonden naar de provinciegouverneur.

