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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement voor de opvang van kinderen met
een beperking in een aangepaste vakantieopvang goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot
en met 31 december 2025. Het tarief is niet gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement voor de opvang van kinderen met
een beperking in een aangepaste vakantieopvang goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot
en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
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.
Argumentatie
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Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag naar meer vakantieopvang voor kinderen met een
handicap die niet terecht kunnen in de reguliere systemen zoals de speelpleinwerking keurde de
Turnhoutse gemeenteraad op 17 december 2008 het reglement goed dat verenigingen subsidieert voor
de organisatie van bijkomende aangepaste vakantieopvang voor kinderen met een beperking. Regelmatig
worden vanuit verschillende organisaties en beleidsniveaus signalen gestuurd naar de gemeenten over de
dringende vraag naar dagopvang voor kinderen met een beperking tijdens de schoolvakanties.
Vanaf de zomervakantie voorziet de Stad Turnhout speelplein Bollewos, een speelplein voor kinderen met
een handicap. Het speelplein staat open voor kinderen uit Turnhout en voor kinderen uit gemeenten uit
de Stadsregio waarmee een samenwerkingsakkoord werd gesloten. De organisatie van Bollewos is in
handen van Stad Turnhout dat hiervoor samenwerkt met het dagcentrum Kasteel en het dagcentrum van
bezigheidstehuis Muylenberg. Het team van het speelplein bestaat minimaal uit een coördinator vanuit de
dienst Gelijke Kansen aangevuld met een team van minimaal vier jobstudenten.
Aangezien de stad instaat voor de administratieve en logistieke coördinatie om deze kinderen en hun
ouders de kans te geven een kwaliteitsvolle en aangepaste opvang te vinden gedurende de
vakantieperiode, is het billijk en aangewezen hiervoor een retributie te vragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7405006/WELZ/0909.

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 opvang van kinderen in de aangepaste vakantie(dag)opvang voor kinderen met
een beperking.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen die om de
dienstverlening verzoekt of laat verzoeken.
Artikel 3
tarief
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 9 euro per begonnen opvangdag van een in bewaring
gegeven kind.
Artikel 4
wijze van inning
Aan de retributieplichtige wordt een schuldvordering met het verschuldigde bedrag bezorgd.
De verschuldigde retributie is betaalbaar binnen de dertig dagen na de toezending van de
schuldvordering.
Bij gebrek aan betaling wordt de verdere dienstverlening stopgezet.
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.
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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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