Retributiereglement inzake de deelnemersprijzen op de inrichting van de Stedelijke
Speelpleinwerking ‘Pagadders’

Art. 1 :

Onderhavig retributiereglement gaat in op 29 april 2014.

Art. 2 :

Het retributiereglement is van toepassing op elk kind dat ingeschreven wordt in de
Stedelijke Speelpleinwerking ‘Pagadders’ - Ronse.

Art. 3 :

Dit retributiereglement is van toepassing op zowel de reguliere weekinschrijvingen
(cf. weektarief), als op de occasionele daginschrijvingen (cf. dagtarief).

Art. 4 :

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de ouders/voogd van het kind dat
wordt ingeschreven.

Art. 5 :

De retributie dient worden voldaan binnen de 10 werkdagen na de inschrijvingsbevestiging, en ten laatste 6 werkdagen voor de aanvang van de opvangperiode –
tenzij bij de occasionele daginschrijvingen.

Art. 6 :

De retributie wordt bij voorkeur via overschrijving voldaan, maar kan ook
onmiddellijk en contant vereffend worden op het ogenblik van de inschrijving.

Art. 7 :

De bodemprijs voor de deelname aan de Speelpleinwerking bedraagt € 3,00 per
kind per dag, of € 1,80 per kind per halve dag.

Art.8 :

Bij de berekening van de retributie wordt rekening gehouden met de nota SocioCulturele Participatie, onder de vorm van de VrijeTijdsPas (VTP) te Ronse.
1/ Het doelpubliek bestaat uit 2 categorieën :
- een eerste categorie, VTP C1, die als ze voldoet aan de voorwaarden zoals
bepaald in 2/, een prijsreductie van 70% krijgt, en dit berekend op de
basisprijs.
- een tweede categorie, VTP C2, krijgt een prijsreductie van 30%, en dit
berekend op de basisprijs.
2/ Voorwaarden :
- Om een VTP C1 te verkrijgen, dient aan volgende voorwaarden voldaan
worden:
- Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Stad Ronse.
- Recht hebben op het OMNIO-statuut, of via een door het Sociaal Huis
uitgereikt attest kunnen aantonen dat men zich in een juridische situatie van
schuldhulpverlening of bijzondere omstandigheden bevindt.
- Als bewijslast worden volgende zaken aanvaard: het attest ‘rechthebbende
op verhoogde tegemoetkoming’ uitgereikt door de eigen mutualiteit; het
attest van het Sociaal Huis; het attest van de advocaat inzake
schuldbemiddeling.
- Bij het niet kunnen voorzien in de nodige bewijslast, kan de VTP C1 niet
rechtmatig toegekend worden.
- Om een VTP C2 te verkrijgen, dient aan geen specifieke voorwaarden voldaan
worden.

Art. 9 :

Het bedrag van de retributie bedraagt per kind een optelsom van volgende
elementen:
1/ Dagtarieven voor de Speelpleinwerking:
Volledige dag:
Basis:
€ 10,00
VTP C2:
€ 7,00
VTP C1:
€ 3,00
Halve dag:

Basis:
VTP C2:
VTP C1:

€ 6,00
€ 4,00
€ 1,80

2/ Eventueel toegekende kortingen bij kinderen van eenzelfde gezin bij gelijktijdige inschrijving voor eenzelfde opvangperiode:
Korting 2e kind
minus € 1,00
Korting vanaf 3e kind (per kind) minus € 2,00
3/ Het dagtarief wordt toegepast bij een inschrijving waarbij het kind tussen 7.30u
en 9.00u naar het Speelplein komt en tussen 12.30u en 17.30u wordt opgehaald.
Het halve dagtarief wordt toegepast bij een inschrijving waarbij het kind tussen
7.30u en 9.00u naar het Speelplein komt en vóór 12.30u wordt opgehaald ; of bij
een inschrijving waarbij het kind tussen 12.30u en 13.30u naar het Speelplein
komt en voor 17.30u wordt opgehaald.
4/ De weektarieven voor de Speelpleinwerking zijn een optelsom van de (halve)
dagtarieven.
Art. 10 : Het bedrag van de retributie wordt integraal aan de verschuldigde terug bezorgd
bij een annulering van de weekinschrijving die ten laatste 6 werkdagen voor de
aanvang van de opvangperiode gebeurt.
Art. 11 : Het bedrag van de retributie wordt verhoudingsgewijs verminderd aan de
verschuldigde terug bezorgd bij een annulering tijdens de opvangperiode zelf, op
voorwaarde dat aan de organisatie een geldig ziekteattest op naam van het
deelnemende kind wordt voorgelegd.
Art. 12 : Boete bij laattijdige ophaling (i.e. na 17.30u) : € 1,00 per kind per begonnen
kwartier. Deze som dient onmiddellijk bij het afhalen van het kind betaald te
worden. Bij het niet (kunnen) voldoen aan de boeteregeling, dient de betaling te
gebeuren bij de eerstvolgende aanmelding op het Speelplein. Zolang de boete niet
is vereffend, worden er geen nieuwe aanmeldingen noch inschrijvingen op naam
van het kind gedaan.
Art. 13 : Bij volgehouden weigering of bij nalatigheid om het verschuldigde bedrag te
betalen, geschiedt de invordering overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging
voor zover de schuld ten aanzien van de Stad Ronse betwist wordt.
Ingeval de verschuldigde retributie niet betwist wordt, zal de invordering gebeuren
bij dwangbevel, na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 14 : Het retributiereglement van 24 juni 2013 betreffende het vaststellen van de
deelnemersprijzen op de inrichting van de Stedelijke speelpleinwerking
”Pagadders” wordt met ingang van 29 april 2014 opgeheven.
Art. 15 : Elke aanpassing aan dit reglement dient ter goedkeuring van de Gemeenteraad te
worden voorgelegd.
Art. 16 : Onderhavig retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186
en 187 van het Gemeentedecreet.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Jeugddienst en de
Financiële Dienst/de Financieel Beheerder.
Een afschrift van deze beslissing wordt overeenkomstig artikel 253 van het
Gemeentedecreet binnen de 20 dagen verzonden naar de Provinciegouverneur.

