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Afwezig:  

 
 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
30. Betreft: GR/2019/226 - Retributiereglement inzake de speelpleinwerking Kiekeboe, 

grabbelpas en swappas. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van 
het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2013 houdende de vaststelling van het 
retributiereglement inzake de speelpleinwerking Kiekeboe, grabbelpas en swappas; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Overwegende dat het billijk lijkt om een retributie te vestigen op de deelname aan activiteiten 
georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking Kiekeboe, grabbelpas en swappas; 
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de 
speelpleinwerking Kiekeboe, grabbelpas en swappas.  
Art. 2.- De retributie is verschuldigd door de ouders en/of voogd van het kind dat deelneemt aan 
de in artikel 1 bedoelde activiteiten.  
Art. 3.- De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
1° voor de afgifte van een t-shirt van de speelpleinwerking Kiekeboe: € 5; 
2° voor deelname aan een dagactiviteit van de speelpleinwerking Kiekeboe: € 6; 
3° voor deelname een dagactiviteit in het kader van grabbelpas/swappas: minimum € 5  en 
maximum € 30; 
4° voor deelname aan een dagactiviteit op verplaatsing (daguitstap) in het kader van de 
speelpleinwerking Kiekeboe: minimum € 5 en maximum € 25; 
5° voor deelname aan een meerdaagse activiteit in het kader van grabbelpas/swappas: minimum 
€ 2,50 en maximum € 75.  
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Het college van burgemeester en schepenen bepaalt per activiteit de bedragen voor de 
activiteiten en daguitstappen, vermeld onder 3° tot en met 5°. De retributie kan niet meer 
bedragen dan de reële kost van de activiteit of daguitstap.  
Art. 4.- De retributie wordt geïnd bij wijze van factuur.  
Art. 5.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het retributiereglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 

De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
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