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Uittreksel uit de notulen 
van de Gemeenteraad

Zitting van 29 september 2022

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Driessche Gert, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, Baert Leen, Dirk Lelieur, 
Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Raadsleden

Afwezig: 

9. ALGEMENE FINANCIERING Belastingen/niet-fiscale aangelegenheden. 
Retributiereglement voor de door de gemeente geleverde goederen en diensten 
voor het basisonderwijs. Aanpassing.
Juridische grondslag
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013 waarbij de tarieven werden vastgelegd voor de door 
de gemeente geleverde goederen en diensten ten behoeve van de gebruikers van het basisonderwijs, 
gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 24 september 2014 en 24 september 2015.

Feiten en context
Gezien de algemene prijsstijgingen is er nood aan een aanpassing van sommige vastgestelde tarieven 
voor de door de gemeente geleverde goederen en diensten ten behoeve van de gebruikers van het 
onderwijs.

De directeur van de gemeentelijke basisschool De Kouter stelt volgende geactualiseerde tarieven voor:

- warme maaltijden (met inbegrip van soep-) 2,60 euro per maaltijd
- soep 0,25 euro per portie
- fruitactie 5,00 euro
- gymzakje 2,50 euro
- turn-T-shirt 7,00 euro
- nieuwjaarsbrieven 0,60 euro per nieuwjaarsbrief
- abonnementen tijdschriften terugbetaling aan kostprijs
- culturele, sportieve en didactische activiteiten terugbetaling aan kostprijs
- vervoer van en naar school (jaarabonnement) 50,00 euro
- vervoer van en naar school (10 beurtenkaart) 14,00 euro
- vervoer van en naar school (kleuters) gratis

De andere tarieven vermeld in het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013 zijn niet meer van 
toepassing en kunnen geschrapt worden.

Het schepencollege stelt voor om deze tarieven in te voeren vanaf 1 oktober 2022.

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen
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Art.1. De gemeenteraad beslist om de tarieven voor de door de gemeente geleverde goederen en 
diensten ten behoeve van de gebruikers van het basisonderwijs, vastgesteld bij 
gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013, aan te passen als volgt:

Omschrijving Bijdrage

Maaltijden (met inbegrip van soep) 2,60 euro per maaltijd

Soep 0,25 euro per portie

Fruitactie 5,00 euro voor 30 weken

Gymzakje 2,50 euro

Turn-T-shirt 7,00 euro

Nieuwjaarsbrieven 0,60 euro per nieuwjaarsbrief

Abonnementen tijdschriften terugbetaling aan kostprijs

Culturele, sportieve en didactische activiteiten Terugbetaling aan kostprijs

Vervoer van en naar school (jaarabonnement) 50,00 euro

Vervoer van en naar school (10 beurtenkaart) 14,00 euro

Vervoer van en naar school (kleuters) gratis

De andere tarieven zijn niet meer van toepassing en worden geschrapt.

Art.2. De nieuwe tarieven zijn geldig vanaf 1 oktober 2022.

Art.3; De andere bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013 blijven ongewijzigd.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur, De Voorzitter gemeenteraad

Buysschaert An. Desloovere Koen.
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