Financiën - Retributies voor de schoolmaaltijden, dranken, zwemmen en kosten voor toezicht Reglement – Hernieuwing.
DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement betreffende de schoolmaaltijden, dranken en zwemmen, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 oktober 2015;
Overwegende dat de prijzen voor de schoolmaaltijden, de opvang en het zwembad vastgelegd
moeten worden voor het schooljaar 2016-2017;
Overwegende dat de scholen niet langer drankjes aan de leerlingen verdelen;
Overwegende dat gemeentelijk beleidsverklaring de kosteloosheid van de school voorstaat en
dat de Franse gemeenschap voorstander is van de verlaging van de schoolkosten ten laste van
de gezinnen;
BESLIST :
het retributiereglement betreffende schoolmaaltijden, dranken, zwemmen en kosten
voor toezicht te hernieuwen zonder wijzigingen.

Artikel 1
De tarieven voor de maaltijden, dranken, het bezoek aan het zwembad en kosten voor toezicht
worden vastgelegd vanaf het schooljaar 2016-2017.
Artikel 2
Het tarief voor de schoolmaaltijden wordt als volgt vastgelegd:

Maaltijd << Kleuters >>
Maaltijd << basisonderwijs>>
Maaltijd << Volwassenen>>
Soep

3,00 €
3,25 €
4,50 €
0,25 €

Artikel 3

Het tarief voor het bezoek aan het zwembad
wordt vastgelegd op:

Artikel 4

2,00 € per leerling

De deelnamekosten van de ouders voor het toezicht van de leerlingen buiten de lesuren
worden op forfaitaire wijze vastgelegd:
Maandelijks forfait zonder
woensdagnamiddag:

13,50 €

Maandelijks forfait met woensdagnamiddag
:

19,00 €

Artikel 5
Er is een bijkomende retributie verschuldigd
voor laattijdige afhalingen van een kind :

Namelijk 5,00 €/kind per bijkomend
kwartier na 18u00 .

Artikel 6
In het geval van opeenvolgende betalingsachterstallen zal er door de school een dossier
opgemaakt worden en dit wordt overgemaakt aan de dienst Openbaar onderwijs van het
Bestuur. De verschuldigde bedragen zullen dan vermeerderd worden met 10.00 € voor de
dossierskosten.
Artikel 7
De retributie is “vooraf” betaalbaar aan de Gemeenteontvanger, zijn aangestelden of aan de
daartoe aangeduide beambten.

