
 

GEMEENTERAAD DD. 19 DECEMBER 2013 
 

Aanwezig : Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Voorzitter. 

Jan Stevens , Burgemeester. 

Rik Buyse , Magda Deprez , Marc Debie , Guido Callewaert , Schepenen. 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen. 

Georges Lambrecht , Hilde Debommarez-Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, 

Sandra Devos-Vanwonterghem, Geert Devrieze , Kathleen Devliegere-Dewever, Muylaert-

Abid Rachida, Daisy Haydon-Lippens, Eeckhout Tom, Duyck Eddy, De Potter Jan, 

Van Canneyt-Lannoo Caroline, Delporte Youri, Verstraete Pavèl, Lambrecht Stefaan, 

gemeenteraadsleden. 

Bruno Debrabandere , gemeentesecretaris. 

Pavèl Verstraete, gemeenteraadslid, vervangend secretaris voor de behandeling van het 

bijkomend punt (laatste punt van de geheime zitting) 

 

Afwezig: Dhr. Bruno Debrabandere , gemeentesecretaris voor het bijkomend punt (laatste 

punt van de geheime zitting). 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen voor punt 15 tot en met punt 21. 

Dhr. Guido Callewaert, schepen voor punt 20.

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

2. Personeel: verhoging maaltijdcheques nav brief VVSG, VIA 4. 

 

Nav een brief van VVSG dd. 29 oktober 2013, kan het bestuur over middelen beschikken in 

het kader van VIA 4 (Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015) bij het verhogen van de 

maaltijdcheques. 

Het college dd. 03 december 2013 stelt voor om de maaltijdcheques van 4,80 euro naar 6 euro 

op te trekken en dit vanaf 1 januari 2014. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

3. Goedkeuring: Nieuw dienstreglement Openbare Bibliotheek Wielsbeke. 

 

Gelet op het voorstel van het Beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Wielsbeke, d.d. 

22/10/2013; 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 03/12/2013 om dit 

dienstreglement voor te leggen aan de Gemeenteraad in zitting van 19 december 2013; 

Gelet op art.42 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de Gemeenteraad de gemeentelijke 

reglementen vaststelt. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 



 

 

4. Aanpassen reglement hemelwaterputten. 

 

Er wordt voorgesteld tot verhoging van de minimale tankinhoud en deze op te trekken naar 

7.000 l en de tabel als volgt te wijzigen: 

horizontale 

dakoppervlakte 

minimale 

tankinhoud 

50 tot 60 m
2
 7000 l 

61 tot 100 m
2
 10.000 l 

101 tot 200 m
2
 15.000 l 

> 200 m
2
 7.500 l per 100 m

2
 

De gemeenteraad wordt verzocht om de wijzigingen van het gemeentelijk subsidiereglement 

voor installatie van eigen waterbevoorradingsinstallaties of infiltratievoorziening, meer 

bepaald de minimale tankinhoud goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

5. Vaststellen gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 

2014. 

 

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden vastgesteld op 1.600 voor de periode 

van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2014. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De U.-fractie meldt dat hun cijfer 1.200 opcentiemen is, in plaats van 1.600 en stemt 
om die reden tegen. 
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

6. Vaststellen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2014. 

 

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt vastgesteld op 7,5% voor 

de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2014. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De U.-fractie meldt dat hun cijfer 6,5% is in plaats van 7,5% en stemt om die reden 
tegen. 
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 



7. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar 

2014. 

 

De algemene gemeentebelasting voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 

2014 wordt vastgesteld op 75,00 euro. 

Gelet op de vermindering tot 65,00 euro voor leefloners en gezinnen die van een verhoogde 

tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten; 

Gelet dat er slechts 1 aanslag is per adres; 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2014. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De U.-fractie meldt dat hun cijfer € 65 is in plaats van € 75 en stemt om die reden 
tegen. 
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

8. Vaststellen gemeentelijke contantbelasting op afgifte administratieve stukken - 

aanslagjaar 2014. 

Voor de periode ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2014, wordt 

voorgesteld om volgende belasting te heffen op de afgifte van administratieve stukken :  

a)“Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald :  

1. Identiteitsbewijzen eID, normale procedure : € 20,00 

2. Kids-ID, normale procedure : € 6,00 

3. Elektronische vreemdelingenkaarten, normale procedure : € 20,00 

4. Identiteitsbewijzen eID, spoedprocedure  

a. Optie 1 (binnen 2 dagen, transport uitsluitend door Group 4) : € 200,00 

b. Optie 2 (binnen 3 dagen, transport uitsluitend door Group 4) : € 130,00 

c. Optie 3 (transport gedeeltelijk door gemeente) : € 100,00 

d. Optie 4 (transport uitsluitend door de gemeente) : € 100,00 

5. Elektronische vreemdelingenkaarten, spoedprocedure  

e. Optie 1 (binnen 2 dagen, transport uitsluitend door Group 4) : € 200,00 

f. Optie 2 (binnen 3 dagen, transport uitsluitend door Group 4) : € 130,00 

g. Optie 3 (transport gedeeltelijk door gemeente) : € 100,00 

h. Optie 4 (transport uitsluitend door de gemeente) : € 100,00 

6. Kids-ID, spoedprocedure  

i. Optie 1 (binnen 2 dagen, transport uitsluitend door Group 4) : € 175,00 

j. Optie 2 (binnen 3 dagen, transport uitsluitend door Group 4) : € 110,00 

k. Optie 3 (transport gedeeltelijk door gemeente) : € 85,00 

l. Optie 4 (transport uitsluitend door de gemeente) : € 85,00 

7. Nieuw model rijbewijzen, normale procedure en afleveren duplicaat : € 25,00 

8. Nieuw model rijbewijzen, spoedprocedure en afleveren duplicaat in spoed : € 125,00 

9. Voorlopig rijbewijs : € 20,00 

10. Voorlopig rijbewijs, duplicaat : € 20,00 

11. Internationaal rijbewijs : 20,00 

12. Reispas volwassenen, normale procedure : € 80,00 

13. Reispas volwassenen, spoedprocedure  : € 250,00 

14. Reispas minderjarigen, normale procedure  : € 45,00 

15. Reispas minderjarigen, spoedprocedure  : € 215,00 

16. Paspoorten, 64 bladzijden (dubbel), normale procedure : € 260,00” 

b) op afgifte van een verklaring met stedenbouwkundige inlichtingen : € 50,00 per aanvraag  

    Elke aanvraag naar alle vereiste vastgoedinformatie betreft één volledig dossier. Een   

    volledig dossier is alle noodzakelijke informatie betreffende één perceel of, verschillende   

    percelen, aan elkaar grenzend en in handen van dezelfde eigenaar. 

c) op de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning: 

-  € 15 per aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling (inclusief meldingen) 



-  € 30 per aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling + de kosten nodig voor de 

aangetekende zendingen verbonden aan de procedure 

d) op de milieuvergunningsaanvraag tot de exploitatie van een nieuwe inrichting of het 

wijzigen, uitbreiden, toevoegen of hernieuwen van de bestaande milieuvergunning: 

- klasse I  (zonder milieueffectenrapport):       € 825 

- klasse I  (met milieueffectenrapport):     € 1.650 

- klasse II:               € 75 

- klasse III:              € 25 

- kleine verandering van een bestaande inrichting klasse I of klasse II:     € 25 

- aanvraag tot exploitatie die na wijziging of aanvulling vergunning plichtig wordt: 

€ 25 

- aanvraag tot overname van een vergunde inrichting: € 25 

- verandering van een bestaande 3e klasse die na verandering 3e klasse blijft en geen 

deel uitmaakt van een milieutechnische éénheid die vergund is als 1e of 2e klasse:  

€ 25 

e) voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt een retributie aangerekend van: 

€ 60,00 voor de woningen 

€ 60,00 voor een kamerwoning, verhoogt met € 12,50 per kamer vanaf de zesde kamer, 

met een maximum van € 1.240,00 

Eigenaars die een woning aanbieden om te worden opgenomen in het patrimonium van het 

sociaal verhuurkantoor worden vrijgesteld van deze retributie. 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2014. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De U.-fractie vraagt waarom het Sociaal Verhuurkantoor deze belasting niet moet 
betalen. 
Het antwoord is dat er in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor er 
geprobeerd wordt om zo veel mogelijk woningen in exploitatie te krijgen en zo wordt 
er geprobeerd om door deze vrijstelling de eigenaars te overhalen. 
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

9. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting taxidiensten en diensten voor het verhuur van 

voertuigen met bestuurder - aanslagjaar 2014. 

 

Een jaarlijkse directe belasting te heffen op de voertuigen bestemd tot het exploiteren van een 

taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder :  

§1.  De belasting bedraagt 250,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning 

vermeld voertuig voor de vergunningen afgeleverd voor de exploitatie van een dienst 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder bedoeld in artikel 42 §2 van het 

decreet van 20 april 2001 wanneer de exploitant geen gebruik maakt van 

standplaatsen op de openbare weg. 

§2.  De belasting bedraagt 250,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning 

vermeld voertuig voor de vergunningen afgeleverd voor de exploitatie van taxidienst 

bedoeld in artikel 42 §3 van het decreet van 20 april 2001 wanneer de exploitant geen 

gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg. 

§3.  De belasting bedraagt 450,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning 

vermeld voertuig wanneer de exploitant in afwijking van §1 en §2 wel gebruik maakt 

van standplaatsen op de openbare weg. 

§4.  De belasting in §1,§2 of §3 worden verhoogd met een belasting van 75,00 EUR 

per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig wanneer de exploitant 

geen gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg maar van wie de 

voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie. 



Dit voorstel vloeit voort uit de toepassing van het decreet van 20 april 2001, gewijzigd bij 

decreet dd. 13 februari 2001 en bij decreet dd. 8 mei 2009. 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2014. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De U.-fractie gaat niet akkoord om reden dat zij voorstander is om beter taxivervoer 
te promoten in plaats van te belasten in het kader van de veiligheid. 
Het antwoord is dat het decreet moet uitgevoerd worden. 
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kennisname dienstjaarrekening 2011 OCMW. 

 

Gelet op de kennisname van en de gunstige adviesverlening door het College van 

burgemeester en schepenen, zitting van 26 november 2013, aan het ontwerp van de rekening 

2011 van het OCMW 

Gelet op de OCMW-rekening 2011 Vastgesteld door de raad op 12 december 2013 en 

opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten; 

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2011 en bijlagen; 

Gelet op het besluit van het OCMW van 12 december 2013 houdende vaststelling van de 

jaarrekening 2011; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kennisname dienstjaarrekening 2012 OCMW. 

 

Gelet op de kennisname van en de gunstige adviesverlening door het College van 

burgemeester en schepenen, zitting van 3 december 2013, aan het ontwerp van de rekening 

2011 van het OCMW 

Gelet op de OCMW-rekening 2012 vastgesteld door de raad op 12 december 2013 en 

opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten; 

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2012 en bijlagen; 

Gelet op het besluit van het OCMW van 12 december 2013 houdende vaststelling van de 

jaarrekening 2012; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 



12. Kennisname budgetwijziging nr. 1 (exploitatie) en nr. 2 (investeringen)  dienstjaar 2013 

OCMW. 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in exploitatie ongewijzigd blijft ten opzichte van 

het oorspronkelijke exploitatiebudget; 

Overwegende dat, in het kader van een vervroegde aflossing van leningen, de facultatieve 

bijdrage in investeringen door de gemeente stijgt met een bedrag van € 1.403.497,00; 

Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 december 

2013; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 12 december 2013 houdende de vaststelling van de 

budgetwijziging nr. 1 en 2 voor het dienstjaar 2013; 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging nr. 1 en nr. 2 van het 

OCMW. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

13. Goedkeuren strategisch Meerjarenplan OCMW(2014-2019). 

Gelet op de omzendbrief met referentie BB2013/8 betreffende de invoering BBC van 18 

oktober 2013; 

Gelet op het Besluit tot wijziging van de evenwichtscriteria zoals vervat in het BBC-Besluit 

van 22 november 2013; 

Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 december 

2013; 

Gelet op de vaststelling van het strategisch meerjarenplan door het OCMW in zitting van 12 

december 2013; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Dhr. Filiep De Vos, voorzitter OCMW/schepen, geeft toelichting. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

14. Goedkeuren budget 2014 OCMW. 

Gelet op de omzendbrief met referentie BB 2013/4 betreffende de instructies tot het opstellen 

van de strategische meerjarenplanning 2014-2019 en budget 2014 volgens de beleids- en 

beheerscycluus; 

Gelet op het Ministerieel besluit betreffende de digitale rapportering van 9 juli 2013; 

Gelet op de omzendbrief met referentie BB 2013/7 betreffende de digitale rapportering BBC 

van 6 september 2013; 

Gelet op de omzendbrief met referentie BB 2013/8 betreffende de invoering BBC van 18 

oktober 2013; 

Gelet op het Besluit tot wijziging van de evenwichtscriteria zoals vervat in het BBC-Besluit 

van 22 november 2013; 

Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 december 

2013; 

Gelet op het OCMW-besluit van 12 december 2013 houdende de vaststelling van het 

strategisch meerjarenplan 2014-2019 en het vaststellen van de beleidsdomeinen,- velden en –

items; 

Gelet op het OCMW-besluit van 12 december 2013 houdende de vaststelling van het budget 

2014; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven. 

Dhr. Filiep De Vos, voorzitter OCMW/schepen, geeft toelichting. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



 

 

15. Kennisname van de goedkeuring van drie voorlopige twaalfden 2014 voor de 

Politiezone MIDOW. 

 

Gelet op de ontvangst van de beslissing van de politieraad van 25 november 2013 betreffende 

de goedkeuring met algemeenheid van stemmen voor drie voorlopige twaalfden voor het 

begrotingsjaar 2014 van de PZ MIDOW; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

16. Kennisname van de meerjarenplanning 2014-2019 van de Politiezone MIDOW. 

 

Gelet op de ontvangst van de beslissing van de politieraad van 25 november 2013 betreffende  

de meerjarenplanning 2014-2019 van de PZ MIDOW; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotaties als volgt geraamd zijn: 

 Meulebeke Ingelmunster Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke Stijging 

2014 811.954,26 € 829.115,78 € 554.173,98 € 582.776.51 € 797.295,47 € 0,00% 

2015 824.133,64 € 841.552,85 € 562.486,63 € 591.518,20 € 809.254,96 € 1,50% 

2016 838.556,08 € 856.279,85 € 572.330.22 € 601.869,84 € 823.417,02 € 1,75% 

2017 855.327,18 € 873.405,43 € 583.776,81 € 613.907,23 € 839.885,35 € 2,00% 

2018 876.710,47 € 895.240,67 € 598.371,30 € 629.254,98 € 860.882,58 € 2,50% 

2019 876.710,47 € 895.240,67 € 598.371,30 € 629.254,98 € 860.882,58 € 2,50% 

Overwegende dat de gemiddelde stijging van de gemeentelijke dotatie voor de periode 2014-

2019 1,29%/jaar bedraagt; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

17. Goedkeuren gemeentelijk strategisch meerjarenplan 2014-2019. 

 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2011 

om aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur te bevestigen dat het gemeentebestuur van 

Wielsbeke haar oorspronkelijke keuze handhaaft om de Beleids- en Beheerscyclus in te 

voeren vanaf 1 januari 2014; 

Gelet dat gemeenten bij de instap in BBC verplicht zijn een Strategisch Meerjarenplan op te 

maken voor de periode 2014 tot en met 2019; 

Gelet dat de noodzakelijke beleidsrapporten binnen de Beleids- en Beheerscyclus gebruik 

moeten maken van een indeling in beleidsdomeinen die wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad;  

Gelet op het voorstel tot indeling van de voornoemde beleidsrapporten in de volgende 

beleidsdomeinen:  

1. Algemene financiering, 

2. Burger en samenleving, 

3. Grondgebiedzaken, milieu en stedenbouw 

4. Technische Dienst 

5. Vrije Tijd  

Gelet op het in bijlage gevoegde ontwerp tot Strategisch Meerjarenplan 2014-2019; 



Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 3 december 

2013 betreffende het Strategisch Meerjarenplan (2014-2019); 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Dhr. Rik Buyse, schepen van begroting en financiën, verwijst naar de magere 
opkomst van de gemeenteraadsleden op de infovergadering Beheers- en 
Beleidscyclus (BBC) van maandag 16 december 2013 en licht het meerjarenplan toe; 
 
De U.-fractie stemt tegen om volgende redenen: 
1. De Vlaamse decreetgever voorziet met dit BBC minder inspraak en informatie 

naar gemeenteraadsleden en burgers toe. 
2. De U.-fractie heeft tegengestemd voor de gemeentelijke belasting op onroerende 

voorheffing, belasting op de personenbelasting, algemene belasting, belasting op 
administratieve stukken, de kohierbelasting taxidiensten en diensten voor het 
verhuur van voertuigen met bestuurder voor het dienstjaar 2014 en stemt om die 
reden tegen het gemeentelijk strategisch meerjarenplan 2014-2019. 

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

18. Goedkeuren gemeentelijk budget 2014 gemeente Wielsbeke. 

 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2011 

om aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur te bevestigen dat het gemeentebestuur van 

Wielsbeke haar oorspronkelijke keuze handhaaft om de Beleids- en Beheerscyclus in te 

voeren vanaf 1 januari 2014; 

Gelet dat gemeenten bij de instap in BBC verplicht zijn een Strategisch Meerjarenplan op te 

maken voor de periode 2014 tot en met 2019; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 december 2013 betreffende de goedkeuring van 

het Strategisch Meerjarenplan (2014-2019) voor de gemeente; 

Gelet dat het Budget 2014 voor de gemeente volledig voortvloeit uit het voornoemde 

Strategisch Meerjarenplan (2014-2019);  

Gelet op het in bijlage gevoegde ontwerp tot Budget 2014; 

Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 3 december 

2013 betreffende het Budget 2014; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Dhr. Rik Buyse, schepen van begroting en financiën, geeft toelichting. 
De U.-fractie stemt tegen om volgende redenen: 
1. De Vlaamse decreetgever voorziet met dit BBC minder inspraak en informatie 

naar gemeenteraadsleden en burgers toe. 
2. De U.-fractie heeft tegengestemd voor de gemeentelijke belasting op onroerende 

voorheffing, belasting op de personenbelasting, algemene belasting, belasting op 
administratieve stukken, de kohierbelasting taxidiensten en diensten voor het 
verhuur van voertuigen met bestuurder voor het dienstjaar 2014 en stemt om die 
reden tegen het gemeentelijk budget 2014.. 

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Uitbreiding tarief gemeentelijke vakantiewerking: aanrekening bijkomend bedrag bij 

laattijdig afhalen. 

 

De huidige openingsuren van de vakantiewerking zijn van 7u tot 18u.  

Voorstel om hiervoor een bijkomend bedrag in te voeren voor laattijdige afhaling op de 

vakantiewerking (speelpleinwerking ’t Ravotterke en kleuteropvang ’t Kapoentje) van € 3,00 

per kind per begonnen kwartier.  

Dit bijkomend bedrag door te voeren vanaf 1 januari 2014. 

Dit tarief ook te gebruiken indien in uitzonderlijke omstandigheden kinderen vóór 

openingstijd naar de vakantiewerking worden gebracht. 

De jeugddienst de opdracht te geven om deze tarieven toe te passen en te communiceren aan 

de gebruikers.  

Verlening van delegatie aan het College van burgemeester en schepenen om dit tarief in de 

toekomst indien nodig aan te passen.  

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 


