
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 14 maart 2013 

 
Aanwezig : 
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Vochten M., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Matheeussen J., Slegers J., Geysen K., Van 
De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van 
Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts 
L. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
 
09 Retributiereglement ivm de vaststelling van de tarieven gemeentelijke 

speelpleinwerking 
 

 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 november 2007 houdende de 
goedkeuring van het retributiereglement in verband met de vaststelling van de 
tarieven voor de gemeentelijke speelpleinwerking; 
 
Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door schepen D. De Veuster. Hij stelt voor om de bedragen in 
het reglement dat door de gemeenteraad d.d. 8 november 2007 werd 
goedgekeurd aan te passen van 1,25 euro/kind/dag naar 2 euro /kind/dag en 
het bedrag van  0,75 euro voor de voor-en nabewaking en 0,5 euro voor een 
tweede kind  naar 1 euro/dag/kind voor de voorbewaking als 1 euro/dag/kind 
voor de nabewaking. De aangepaste vergoeding is te verantwoorden na de 
audit. Er kwam een gevoelige inhoudelijke verbetering van de 
speelpleinwerking. Men richtte een extra stuurgroep op en zorgde voor extra 
opleiding. Hij verwijst tevens naar de minimum tarieven in de omgeving en het 
advies van de stuurgroep om de tarieven te vereenvoudigen. In Vlaanderen 
komt het gemiddelde tarief voor de speelpleinwerking op 3,35 euro. In artikel 3 
moet nog een aanpassing gebeuren namelijk dat er 1 euro gevraagd wordt 
voor de voorbewaking en 1 euro voor de nabewaking.  
 
Gelet op de tussenkomsten van raadsleden S. Deckers, C. Van Akeleyen, P. 
Van Assche en K. Geysen; 
 
Raadslid P. Van Assche formuleert een aantal amendementen op de 
voorliggende tekst om dat hij bemerkingen heft over het degressief tarief, de 
abonnementsformule, het afleveren van een ontvangstbewijs door de 
gemeenteontvanger en de burgerrechtelijke vordering die zou kunnen 
ingesteld worden.   
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT:  
 
Amendement: Art. 3: een vergoeding van € 2 per deelnemend kind  aan de 
speelpleinwerking per dag: 29 stemmen voor 
 



 
 
 
 
Amendement: Art.3: 1 euro/kind/dag voor de voorbewaking en 1euro/kind /dag 
voor de nabewaking: 29 stemmen voor 
 
Amendement: schrappen laatste zin art. 4: 
 
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen voor 
Aerts L., De Veuster D., Vochten M., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Meeusen V., Nicolaï L., Matheeussen J., Slegers J., Geysen K., 
Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., 
Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde 
S., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 26 stemmen tegen 
 
Retributiereglement: 29 stemmen voor  
 
Art. 1: Met ingang van 1 april 2013 en voor een periode eindigend op 
31.12.2019 wordt een retributiereglement gevoerd op de gemeentelijke 
speelpleinwerking tijdens de vakantie. 
 
Art. 2: De retributie is verschuldigd door de ouders van het kind dat wenst 
deel te nemen aan de speelpleinwerking. 
 
Art.3 : De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

- Een vergoeding van € 2 per deelnemend kind aan de 
speelpleinwerking per dag 

- Een vergoeding van € 1/dag/kind voor de voorbewaking en een 
vergoeding van € 1/dag/kind voor de nabewaking  

Art. 4: Een bedrag gelijk aan de retributie zal voor de speelpleinwerking en de 
voorbewaking ’s morgens in bewaring gegeven worden bij de financieel 
beheerder of zijn aangestelde. Deze voor de nabewaking wordt ’s avonds 
gegeven. Een ontvangstbewijs zal worden afgegeven.  De retributie wordt 
eisbaar zodra de dienstverlening aanvangt. Bij gebrek aan betaling wordt de 
inning ervan burgerrechtelijk gevorderd. 
 
Art. 5: Dit reglement wordt aan een onderzoek de commodo en incommodo 
onderworpen. Zo er geen bezwaren worden ingediend of wanneer de 
bezwaren die tijdens het onderzoek worden ingediend door de gemeenteraad 
verworpen worden, zal deze beraadslaging definitief worden. 
 
Art. 6: Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de hogere 
overheid. 
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Voor eensluidend uittreksel 
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