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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 071000 - 61399999;
Overwegende dat de gemeente al jaren een actieve seniorenwerking heeft en de derde week van
november een Seniorenweek organiseert;
Overwegende dat hiermee senioren worden samengebracht;
Overwegende dat dit een aanvulling is op de activiteiten georganiseerd door de seniorenverenigingen
zelf;
Overwegende dat het past dat de deelnemers een bijdrage betalen in de organisatiekost;
Overwegende dat het wenselijk is de bijdrage laag te houden om de deelname laagdrempelig te houden
voor het betreffende doelpubliek;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2021, zijnde het kalenderjaar 2021 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie voor de deelname aan de Seniorenweek 2021.
Het programma gaat onder voorbehoud door op de volgende data
•
•
•
•
•
•

Maandag 15 november: Kortenaken Zingt, een meezingnamiddag met Daniël Luyckx
Dinsdag 16 november: Bingonamiddag
Woensdag 17 november: Verwennamiddag met workshops en vertroetelaars
Donderdag 18 november: Sportdag in thema van ‘Vlaamse Klassiekers’, met Vlaamse
volkspelen, frietjes ’s middags en een optreden van Yves Segers als slot.
Vrijdag 19 november: PlussersRock, een golden oldies fuif met discobar N&A en speciale acts
Zondag 21 november: Groot Seniorenfeest met optreden van Luc Van Meeuwen ten voordele
van het goede doel.

ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de
Seniorenweek-activiteiten, hierna de ‘gebruiker’ genoemd.
Het aanbod is toegankelijk voor elke gebruiker.
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ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd. Deze worden hieronder toegelicht.
RETRIBUTIE KORTENAKEN ZINGT
De deelname aan Kortenaken Zingt bedraagt € 2. Hiervoor krijgt de gebruiker een zangboekje en een
stuk taart aangeboden.
RETRIBUTIE BINGONAMIDDAG
De deelname aan de Bingonamiddag bedraagt € 2. Hiervoor krijgt de gebruiker 2 speelkaarten om 10
rondes mee te spelen.
RETRIBUTIE VERWENNAMIDDAG
De bijdrage voor het deelnemen aan de verwennamiddag bedraagt €2.
RETRIBUTIE SENIORENSPORTDAG
De deelname aan de Seniorensportdag bedraagt € 5. Hiervoor krijgt de gebruiker 4 sportactiviteiten,
een lunch met frietjes en een muzikale afsluiter.
RETRIBUTIE PLUSSERSROCK
De deelname aan PlussersRock bedraagt € 2.
RETRIBUTIE DRANKVERKOOP
Voor de drankverkoop op de activiteiten van de Seniorenweek, uitgezonderd op het Groot
Seniorenfeest, is de retributie van een jeton € 1,50. Voor de zwaardere biersoorten wordt € 0,50 extra
gevraagd.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Houders van een begeleiderspas van de provincie Vlaams-Brabant krijgen gratis toegang tot de
activiteiten van de Seniorenweek 2021 indien ze dit vooraf bij de dienst Vrije Tijd aanvragen. Voor de
begeleiders van de bewoners van het WZC Dellebron wordt een vrijstelling voorzien.
ARTIKEL 6 /BETAALWIJZE
Betaling van de retributie kan met bancontact in het gemeentehuis of via overschrijving.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijzen.
ARTIKEL 8 /WIJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 10 /INWERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2021.
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