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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement op deelname aan vrijetijdsinitiatieven. Met dit reglement 
wordt de prijs vastgesteld voor speelpleinwerking en Grabbelpas.

Het reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Na evaluatie van dit 
reglement werden aanpassingen aangebracht om de uitbouw van een kwalitatief vrijetijdsaanbod 
voor kinderen en jongeren met aandacht voor kansengroepen centraal te zetten. Ook werden alle 
voorwaarden en verminderingen gelijk getrokken voor alle activiteiten en deelnemers.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Na evaluatie van dit reglement worden volgende wijzigingen aangebracht:

 De verschillende werkingen worden niet meer vernoemd in de retributie. In de plaats wordt 
er gesproken van opvanginitiatieven en vrijetijdsactiviteiten. Alle opvanginitiatieven zijn de 



activiteiten die bijdragen tot voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen 
tussen 0 en 12 jaar tijdens de schooldagen na de bel en tijdens de schoolvakantie. De 
vrijetijdsactiviteiten zijn alle sportieve, creatieve of culturele activiteiten voor kinderen in 
hun vrije tijd, met of zonder vraag naar opvang. Door het reglement zo te schrijven staan de 
doelstellingen centraal en heeft de administratie ruimte om met een divers aanbod de 
doelstellingen te realiseren. Zo zal alles van uitstappen, workshops, speelpleinwerking, 
themakampen, sportinitiaties met clubs, ... evolueren naar één stedelijk aanbod voor 
kinderen en jongeren.

 De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de tarieven te 
bepalen. Dit is nu het geval voor de sportkampen en het cultuurprogramma maar niet voor 
het oude jeugdaanbod. Met dit reglement wordt de lijn doorgetrokken en bepaalt het 
college van burgemeester en schepenen de tarieven van het aanbod. Hiervoor zal de dienst 
sport, jeugd & internationale samenwerking telkens een jaarprogramma opmaken en 
voorleggen aan het college.

 De buurtwerkingen zijn opgenomen als gratis aanbod. Op dit moment zijn Diependaal en de 
Speelbus de twee buurtgerichte werkingen. Door dit te benoemen, blijven toekomstige 
buurtwerkingen steeds toegankelijk.

 De houders van een vrijetijdspas ontvangen standaard 50% korting.
 Inwoners van Herentals kregen voor sportkampen in het verleden een korting van 20%, voor 

speelpleinwerking of grabbelpas was dit niet. In het huidige voorstel ontvangt elke inwoner 
op het volledige aanbod een korting van 20%. Er zijn geen voorrangsregels voor de 
inschrijvingen. Dit is wel zo voor zwemlessen.

Doelstellingen:

Met dit reglement staan de doelstellingen centraal:

 Uitbouw van een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voor 
kansengroepen

 Streven naar voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen tussen 0 en 12 
jaar zowel op schooldagen na de bel, als tijdens elke schoolvakantie.

Tariefsetting:

De tariefsetting wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. Algemeen zijn 
de opvanginitiatieven steeds betaalbaar en met voldoende plaatsen en de vrijetijdsactiviteiten de 
reële prijs maar laagdrempelig en toegankelijk.

Adviezen:
 
Het beheersorgaan, jeugd-, sport-, en cultuurraad hebben hun advies voor 14 oktober aan het 
stadsbestuur bezorgd.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Retributies 2020-2025



RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DEELNAME AAN KINDER- EN JEUGDACTIVITEITEN

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op de deelname aan 
kinder- en jeugdactiviteiten.  Stad Herentals streeft naar voldoende opvangplaatsen en keuze voor 
alle kinderen tussen 3 en 12 jaar tijdens elke schoolvakantie. Stad Herentals heeft een geïntegreerd 
dienstonafhankelijk vrijetijdsaanbod aanvullend op het particuliere aanbod. Hiermee bereikt stad 
Herentals meer kinderen en jongeren om hun sportieve, creatieve of expressieve talenten te laten 
ontdekken.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door de deelnemers aan de activiteiten.

3. Bepaling van het tarief

Definities:

 Opvanginitiatief: een organisatie waarbij de informele vrije tijd en vrije keuze van kinderen 
centraal staat zoals speelpleinwerking. De inschrijvingen worden per dag geregistreerd.

 Vrijetijdsactiviteiten: verschillende sportieve, culturele of creatieve activiteiten waarbij een 
specifiek thema centraal staat zoals sportkampen, workshops, uitstappen, grabbelpas, ... De 
activiteiten kunnen variëren tussen een halve dag of een volledige week.

 Buurtwerking: een vrijetijdsactiviteit die in specifieke buurten georganiseerd wordt om 
kinderen zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.

Het tarief wordt als volgt bepaald:

Voor opvanginitiatieven en vrijetijdsactiviteiten:

 Wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd de tarieven van deze 
retributie gedurende de duur van dit besluit vast te stellen. 

Voor buurtwerking:

 Gratis of 4 euro als er een daguitstap op het programma staat.

4. Verminderingen

Houders van een Herentalse vrijetijdspas betalen 50 % van de retributie op vrijetijdsactiviteiten, 
behalve voor de administratieve kost.

Inwoners van Herentals die deelnemen aan het vrijetijdsaanbod krijgen een vermindering van 20 %.

Het is onmogelijk om verminderingen te cumuleren, bij meerdere verminderingen wordt de hoogste 
vermindering gehanteerd.

5. Betaling



De retributie moet cash, via bankcontact of online betaald worden. Als contancte betaling niet 
mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na verzoek 
tot betaling.

Bij annulatie met doktersattest door de aanvrager:

 voor aanvang van de activiteit wordt het volledige bedrag terugbetaald
 tijdens de deelname aan een meerdaagse vrijetijdsactiviteit worden alle niet deelgenomen 

dagen terugbetaald, elke dag heeft een gelijke verhouding ten opzichte van het totale 
inschrijvingsbedrag.

Bij annulatie zonder doktersattest door de aanvrager tot en met 7 kalenderdagen voor aanvang:

 van een deelname aan een meerdaagse vrijetijdsactiviteit wordt een terugbetaling gedaan 
en wordt een administratieve kost van 30 euro per begonnen werkuur aangerekend

 bij vrijetijdsactiviteiten van één dag wordt een terugbetaling gedaan zonder administratieve 
kost.

Bij annulatie zonder doktersattest door de aanvrager minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang van 
een activiteit ontvangt de aanvrager geen terugbetaling.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- unaniem voor

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


