Provincie Oost-Vlaanderen

Arrondissement Sint-Niklaas
Gemeente Sint-Gillis-Waas

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 30 juni 2022
Beslist op 30 juni 2022
Aanwezig:

Maaike De Rudder, burgemeester;
Herwin De Kind, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele, Erik Rombaut,
Chantal Vergauwen, schepenen;
Katja Daman, voorzitter van de gemeenteraad;
Marita Meul, Chris Lippens, Romain Meersschaert, Denis D'hanis, Guido
De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls, Marlene Moorthamers, Dirk Van
Raemdonck, Greet Van Moer, Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris
Ruys, Marleen Van Hove, Hans Burm, Marc Van Britsom, Leo De Clerck,
Linda Dhondt, raadsleden;
An Roels, algemeen directeur wnd

Verontschuldigd

Vicky Van Daele, algemeen directeur

FINANCIËN - FINANCIËN - RETRIBUTIE VOOR AANKOOP VAN GOEDEREN EN
DIENSTEN DOOR LEERLINGEN VAN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

 De gemeenteraad besloot in zitting van 24 juni 2021 een retributie te heffen
ten behoeve van de gemeente voor de aankoop van goederen en diensten
door leerlingen van het gemeentelijk onderwijs.
 Er is nood aan een actualisering van het retributiereglement:
- de verhoging van de (minder scherpe) maximumfactuur;
- de prijsstijgingen van voorstellingen, schoolreizen,...;
- de wijzigingen van de tarieven van FERM (studie);
- de gespreide betaling van meerdaagse schoolreizen;
- de stijging van de kostprijs van een individuele zwembeurt en vervoer
naar gemiddeld 5 euro per beurt. Met de stijging van de
maximumfactuur kan het te betalen bedrag voor het schoolzwemmen
opgetrokken worden.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
 de aanpassing van de bedragen aan de goedgekeurde schoolreglementen
van de Gemeentelijke Basisschool Het Kompas en de Gemeentelijke
Lagere school De Zandloper/GOM.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
 gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2021, houdende aankoop van
goederen en diensten door leerlingen van het gemeentelijk onderwijs;
 gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2022 houdende Gemeentelijke
Basisschool Het Kompas - goedkeuring schoolreglement en
onthaalbrochure;
 gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2022 houdende Gemeentelijke
Lagere school De Zandloper/GOM - goedkeuring schoolreglement en
onthaalbrochure.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
 de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
 het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 27 gewijzigd bij het
decreet van kostenbeheersing van 6 juli 2007;
 omzendbrief BaO/2007/05 van 22 juni 2007, laatst gewijzigd op 31 maart
2021 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2021 met de vaststelling van
de retributie voor aankoop van goederen en diensten door leerlingen van het
gemeentelijk onderwijs opheffen vanaf 1 september 2022.
Artikel 2
Met ingang van 1 september 2022 een retributie heffen voor aankoop van
goederen en diensten door leerlingen van het gemeentelijk onderwijs.
Artikel 3
De retributie voor aankoop van goederen en diensten door leerlingen van het
gemeentelijk onderwijs vaststellen als volgt:
1. Verkoop van dranken
Het tarief van de drank die in de school te koop is, wordt vastgesteld
op 0,50 EUR per consumptie.
2. Lager onderwijs
a. Diensten die vallen onder de scherpe maximumfactuur van
95,00 euro:
o schooluitstappen, sportactiviteiten, leer- en culturele
uitstappen,…;
o zwemmen: 48,00 euro per schooljaar (3,00 euro per
zwembeurt);
o schoolreis: 30,00 euro per schooljaar;
o culturele uitstappen: 5,00 euro per uitstap.
a. Diensten die vallen onder de (minder scherpe) maximumfactuur van
480,00 euro:
o Doelsparen De Zandloper:
 bosklassen: 210,00 euro (3x 70 euro);
 2-daagse vierde leerjaar: 35,00 euro.
o Doelsparen GOM:
 bosklassen: 210,00 euro (3x 70 euro).
o Doelsparen Het Kompas:
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 sneeuwklassen 425,00 euro (75 euro + 7x 50 euro).
Laatste afrekening is het resterende bedrag.

3. Kleuteronderwijs
a. Diensten die vallen onder de scherpe maximumfactuur van
50,00 euro:
o schooluitstappen, sportactiviteiten, leer- en culturele
uitstappen,…;
o zwemmen derde kleuterklas:
o Het Kompas 12,00 euro per schooljaar (3,00 euro
per zwembeurt).
o schoolreis: 25,00 euro per schooljaar.
o culturele uitstappen: 5,00 euro per uitstap.
4. Facultatieve uitgaven
De facultatieve uitgaven van jaarabonnementen van tijdschriften,
vakantieboeken, vakantieblaadjes, nieuwjaarsbrieven,
zwemmedailles, eerste badmuts of bij verlies (1,00 euro),
grootouderfeest, … worden integraal doorgerekend.
5. Middagopvang
De middagopvang gaat door van maandag tot en met vrijdag
uitgezonderd woensdag:
o 0,50 euro per dag per kind.
6. Studie
De studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag.
Kinderen waarvan de broer of zus tegelijkertijd naar de studie of
buitenschoolse kinderopvang gaan betalen het verminderd tarief.
Dit geldt vanaf het eerste kind:
1,08 euro per 30 minuten per leerling;
o
0,81 euro per 30 minuten per leerling aan verminderd
o
tarief.
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door het gezinshoofd of door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks)
verplicht is tot de betaling van de kosten voor de plicht tot levensonderhoud,
opvoeding en opleiding van het kind.
Artikel 5
De invordering van de retributie zal 4 maal per schooljaar gebeuren aan de
hand van een factuur met een overzicht van de goederen en diensten.
Artikel 6
In geval van betwisting is de burgerlijke rechtbank bevoegd. Voor de
invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan
de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een
dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot.
Artikel 7
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.
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Artikel 8
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Stemresultaat: Bij algemeenheid van stemmen
Namens de Raad:
(get.) An Roels
algemeen directeur wnd

(get.) Katja Daman
voorzitter van de gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:

An Roels
algemeen directeur wnd

Katja Daman
voorzitter van de gemeenteraad
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