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Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement voor de Stedelijke Basisschool
Turnhout goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven
werden niet aangepast.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement voor de Stedelijke Basisschool
Turnhout goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40, 41 en
177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 De beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 29 juni 2017 bepalende dat
vanaf het schooljaar 2017-2018 de buitenschoolse Kinderopvang in de Stedelijk Basisschool
Turnhout ingericht en georganiseerd wordt door de Stad Turnhout.
Argumentatie
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Voor de goederen en diensten die de Stedelijke Basisschool levert aan de leerlingen en ouders wordt een
financiële bijdrage gevraagd die gekoppeld is aan de kostprijs of aan de verblijfsduur van het kind.
Ouders die beschikken over het kansentarief van de Uitpas kunnen recht hebben op een verminderd
tarief. Dit vanuit het principe dat de school- en opvangkosten voor iedere ouder betaalbaar moet blijven.
De bijdragen die gevraagd worden voor de door de Stedelijke Basisschool Turnhout geleverde goederen
en diensten worden vastgelegd in een retributiereglement ( zie schoolreglement ). Het decreet over het
lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad enkel nog zelf moet beslissen over het kader en de bijzonderste
voorwaarden van de retributies. Het vaststellen van het tarief en de bepalingen van de wijze van inning
kan gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Voor deze retributie wordt deze delegatie zinvol geacht omdat er hierdoor vlugger kan ingespeeld worden
op noodzakelijke aanpassingen van de tarieven van deze retributies of het vaststellen van retributies voor
bepaalde activiteiten. Deze delegatie heeft geen betrekking op de retributies die eerder door de
gemeenteraad werden vastgesteld.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcodes: 7040002/BEL/0800, 7040004/BEL/0800 en 7040005/BEL/0800.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven op de door de Stedelijke Basisschool Turnhout geleverde goederen en diensten,
waaronder: voor- en nabewaking, studiebegeleiding, maaltijden, drankjes, uitstappen, tijdschriften,
museumbezoek en andere schoolkosten.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de ouders van de leerling die gebruikt gemaakt heeft van de goederen
en/of diensten zoals omschreven in artikel 1.
Artikel 3
tarief
De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van
de retributies vast te stellen.
Deze delegatie is beperkt tot:
a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgesteld;
b) de producten beschreven onder artikel 1.
Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.
Ouders die beschikken over het kansentarief van de Uitpas kunnen hebben recht hebben op een
verminderd tarief.
Artikel 4
wijze van inning
Aan de retributieplichtige wordt een schuldvordering met het verschuldigde bedrag bezorgd. Het
verschuldigde bedrag moet betaald worden binnen dertig dagen vanaf de bezorging van de
schuldvordering.
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Artikel 5
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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