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******************************************************************************
AGENDA :

RETRIBUTIE – SCHOOLONTVANGSTEN VAN ALLERLEI AARD M.B.T. DE GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL WENDUINE-’T KLAVERTJE – HERZIENING RAADSBESLUIT DD. 27.06.2013 GOEDKEURING

punt O/06

DE GEMEENTERAAD,
De zitting is openbaar,
Gelet op zijn besluit van 27 juni 2013, houdende de schoolontvangsten van allerlei aard m.b.t. gemeentelijke
basisschool Wenduine – ’t Klavertje, dat uitwerking mocht hebben ingevolge het verstrijken van de decretale termijn
van toezicht dd. 19.09.2013;
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 waarin een
aantal wijzigingen aan de maximumfacturen werden doorgevoerd en die jaarlijks indexeerbaar zijn;
Gelet op de gecoördineerde omzendbrief BaO/2007/05 dd. 22.06.2007 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is de bedragen voor de diensten die vallen onder de scherpe maximumfactuur en
de minder scherpe maximumfactuur, aan te passen aan en te laten afhangen van deze vermeld in de gecoördineerde
omzendbrief BaO/2007/05 dd. 22.06.2007 en later wijzigingen;
Gelet op art. 42 § 3 en art. 43 § 2,15° van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de
gemeenten, inzonderheid art. 253;
Gelet op de Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Met eenparigheid van stemmen;
Herziet zijn besluit dd. 27.06.2013;
BESLIST :
Art.1. - Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd ter inning van schoolontvangsten van allerlei aard.
Art.2. - Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld voor:
1.

Schoolmaaltijden en dranken:
-

maaltijd kleuter:
maaltijd lager:
broodjesmaaltijd:
soep:
fruitsap:

€ 2,60 per maaltijd;
€ 3,00 per maaltijd;
€ 2,40 per maaltijd;
€ 0,60;
€ 0,40;

2.

Dopido, Doremi, Zonnekind, Zonnestraal, Vlaams Filmpje,…
Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek,…..

:kostprijs abonnement;
:kostprijs per stuk.

Diensten die vallen onder de scherpe maximum factuur bepaald door de gecöordineerde
omzendbrief BaO/2007/05 dd.22.06.2007 en later wijzigingen, en jaarlijks indexeerbaar:
-

4.

€ 0,35;
€ 0,40.

Tijdschriften:
-

3.

melk:
chocomelk:

schooluitstappen, sportactiviteiten, leer- en culturele uitstappen (musea, toneel,film,…),….

Diensten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur bepaald door de gecöordineerde
omzendbrief BaO/2007/05 dd.22.06.2007 en later wijzigingen, en jaarlijks indexeerbaar:
-

bosklassen, plattelandsklassen, taaluitwisselingsprojecten,…

Art 3.- De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in de school en door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot de betaling van de kosten in
het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind.
Art.4.- De betaling van de retributie zal geschieden binnen 14 dagen volgend op het schriftelijk verzoek van het
gemeentebestuur.
Art.5.- Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn is het retributiereglement op de dossierkosten voor het
verzenden van aanmaningen van toepassing.
Art.6.- Deze beslissing wordt van kracht vanaf 5 september 2014. Het vorig reglement wordt ingetrokken vanaf de
inwerkingtreding van het huidig reglement.
Art.7.- Afschrift van onderhavige beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgezonden.
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