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Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethais, Emmy Lagast, Sarah
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Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Retributiereglement voor organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking
tijdens de schoolvakanties

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 20 december 2017, zoals gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Algemeen
Het gemeentebestuur organiseert speelpleinwerking tijdens alle schoolvakanties met uitzondering van
de kerstvakantie. Om deze organisatie mogelijk te maken, vraagt het gemeentebestuur een
deelnameprijs aan de ouders.
Artikel 2: Aanduiding schuldenaar
De ouders en of voogd van het kind dat naar de speelpleinwerking komt, zijn hoofdelijk aansprakelijk
tot betaling van de retributie.
Artikel 3: Tarief
Voor de retributie wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoner van Zuienkerke, niet-inwoner van
Zuienkerke en met een band met Zuienkerke.

• Inwoner Zuienkerke: wanneer één van beide ouders woonachtig is te Zuienkerke
• Buiten Zuienkerke: geen enkele ouder woont in Zuienkerke
• Band Zuienkerke: geen enkele ouder woont in Zuienkerke maar het kind is schoolgaand in

een Zuienkerkse school of verblijft tijdelijk bij familie in Zuienkerke. Let op dit tarief is slechts
geldig wanneer de gastfamilie zelf instaat voor het betalen van de factuur.

De retributie voor de aanwezigheid bij de speelpleinwerking bedraagt als volgt:

Volle dag kind 1
Halve dag kind 1
Volle dag vanaf 3e kind
Halve dag vanaf 3e kind
Meerdaagse activiteit
Dag uitsta p pen

Speciale activiteit ter
plaatse

Zuienkerke
4 euro
3 euro
3 euro
2 euro
40 euro

Band Zuienkerke
5 euro
4 euro
4 euro
3 euro
45 euro

Buiten Zuienkerke
7 euro
6 euro

6 euro
5 euro
45 euro

Komt bovenop het dagtarief, de vergoeding bedraagt nooit meer dan de
reële kost van de activiteit aan de gemeente
Komt bovenop het dagtarief, de vergoeding bedraagt nooit meer dan de
reële kost van de activiteit aan de gemeente

Artikel 4: Inschrijvingswijze
Om deel te nemen aan de speelpleinwerking dient men vooraf te registreren via het online
softwarepakket dat de gemeente hiervoor gebruikt. De inschrijving voor deelname aan de
speelpleinwerklng gebeurt dagelijks ter plaatse. Bij aankomst op het speelplein wordt elk kind
geregistreerd als zijnde aanwezig. Wanneer een kind het speelplein verlaat, wordt het opnieuw
geregistreerd als afwezig. Zo weten de animatoren op elk ogenblik welke en hoeveel kinderen
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aanwezig zijn.
Voor uitstappen dient wel vooraf ingeschreven te worden. Dat gebeurt via het online
softwarepakket dat de gemeente hiervoor gebruikt. Zolang er plaatsen zijn kan dit tot één dag vooraf.
Artikel 5: Registratie aanwezigheden
§1 Elke ochtend en avond registreren de begeleid(st)ers de aanwezigheden van de kinderen:
1. tarief volle dag: doorlopend inschrijven van 7u30 tot 18u
2. tarief halve dag: indien de kinderen voor de maaltijd worden opgehaald of na de maaltijd gebracht
worden, zal er maar een halve dag aangerekend worden.
§2 De ouders melden hun kind spontaan aan bij de begeleid(st)er bij het brengen en ophalen. Is een
kind niet geregistreerd en is het toch aanwezig op het speelplein, dan wordt het maximale tarief
aangerekend.
Artikel 6: Annuleringen
§1 Aangezien de speelpleinwerking niet met voorinschrijvingen werkt, is het logischerwijze ook
onmogelijk vooraf te annuleren.
Wanneer een deelnemer tijdens de speelpleinwerking zelf ziek wordt, blijft hij / zij het
inschrijvingsgeld voor dat dagdeel verschuldigd.
§2 Voor de uitstappen en speciale activiteiten ter plaatse moet wel vooraf ingeschreven worden.
Annuleren is mogelijk tot ten laatste twee dagen vóór de dag van de uitstap. Wie annuleert na deze
termijn is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd als annuleringskost.
Wie niet verwittigt, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Uitzonderinflen:.

• Enkel in geval van ziekte van kind of ouders is het mogelijk te annuleren tot de ochtend voor
de aanvang van de uitstap zonder dat het inschrijvingsgeld verschuldigd blijft, op voorwaarde
dat deze afwezigheid gestaafd wordt door middel van een doktersattest.
Ook hier geldt dat wanneer uw kind tijdens de activiteit zelf ziek wordt, u het
inschrijvingsgeld voor die dag verschuldigd blijft.

• Bij overlijden in de familie (1ste en 2de graad) kan mits het voorleggen van het bewijs van
overlijden kosteloos geannuleerd worden.

• Kosteloos annuleren kan als iemand die op de wachtlijst staat je plaats inneemt.
Artikel 7: Tariefvermindering
§1 Voor het derde kind geldt een tariefvermindering van 1 euro per dag. Het tarief voor het derde kind
geldt ook voor elk verder kind uit eenzelfde gezin.
§2 Voor het personeel van het lokaal bestuur dat niet-Zuienkerkenaar is worden dezelfde tarieven
gehanteerd als voor de Zuienkerkenaar,
Artikel 8: Sociaal tarief via jeugdvoordeelpas ofvrijetijdcheques
§1 Een jeugdvoordeelpas van de gemeente Zuienkerke geeft recht op 50% korting voor alle
aanwezige dagen en uitstappen bij speelpleinwerking De Ploeters.
§2 Niet-Zuienkerkenaars die in aanmerking komen voor vrijetijdscheques kunnen dit ook gebruiken als
betaalmiddel.
Artikel 8: Betalingswijze
De ouders betalen de retributie aan de hand van de factuur die ze achteraf ontvangen. De invordering
van een onbetaalde factuur, verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het
retributiereglement voor de inning van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
Bij het uitblijven van de betaling kan deelname aan de speelpleinwerking enkel bij contante betaling bij
aankomst, deelnemen aan uitstappen of activiteiten kan niet.
Artikel 9: Bestuurlijk toezicht
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt.
Artikel 10: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020 tot herziening,
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De Algemeen Directeur
F. Goethals

De Voorzitter
G. Quintens
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