
 

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING EN DE OCCASIONELE ACTIVITEITEN 

EN UITSTAPPEN 

 

Artikel 1: Algemeen 

De Gemeente Oosterzele voorziet in gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven met name speelpleinwerking 

Kriebelplezier en occasionele activiteiten en uitstappen, al dan niet in kader van grabbelpas. Dienst Sport 

en Jeugd staat in voor de uitvoering van deze initiatieven. Om deze werking mogelijk te maken vraagt de 

Gemeente een retributie aan de ouders. 

Artikel 2: Aanduiding schuldenaar 

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de ouders van het kind dat ingeschreven wordt voor een 

jeugdactiviteit georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd of dat een trui aankoopt. 

Artikel 3: Tarieven 

Tarief activiteit 

Middagtoezicht 0,5 euro  

Speelpleinwerking 2,5 euro  

Occasionele activiteiten, waaronder 

grabbelpasactiviteiten 

De ouderbijdrage wordt door het college van 

burgemeester en schepenen bepaald 

Optionele verkoop 

Verkoop trui Kriebelplezier aan monitoren 10 euro 

 

Artikel 4: Terugbetaling n.a.v. ziekte 

Wanneer een kind ziek is tijdens het middagtoezicht, speelpleinwerking of de activiteit krijg je het 
inschrijvingsgeld voor de dagen dat het kind niet aanwezig was terugbetaald. Je bezorgt binnen de 5 
werkdagen een doktersattest van het kind aan de dienst Sport en Jeugd. 
 

Artikel 5: Verminderingen 

§1  Gelijktijdige aanwezigheid 

§1.1  Een ouder of voogd krijgt de vermindering bij gelijktijdige aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

onder volgende voorwaarden toegekend: 

 

1. Inwoner zijn van Oosterzele :  

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende voorwaarden :  

• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister 

of wachtregister 

• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het kind is in 

Oosterzele gedomicilieerd 



• het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis bijzondere 

jeugdzorg gevestigd in Oosterzele 

• het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele 

 

2. Gemeente Oosterzele voorziet een vermindering van 80% van de deelnameprijs vanaf het derde kind en 

de volgende kinderen bij gelijktijdige aanwezigheid tijdens middagtoezicht en/of speelpleinwerking. 

 

§2 Sociaal tarief 

Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief. Het sociaal tarief geeft een vermindering van de 

deelnameprijs van 80%. 

 

§2.1 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder volgende 

voorwaarden toegekend: 

1. Inwoner zijn van Oosterzele :  

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende voorwaarden :  

• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister 

of wachtregister 

• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het kind is in 

Oosterzele gedomicilieerd 

• het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis bijzondere 

jeugdzorg gevestigd in Oosterzele 

• het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele 

EN 

2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden: 

• de ouders worden begeleid voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve 

schuldbemiddeling  

• de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon gedurende minimum de volledige en 

ononderbroken periode van 3 maand 

• één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering 

 

§2.2 Een sociaal onderzoek wordt uitgevoerd door het OCMW. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en 

uitgavenonderzoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht heeft op een sociaal tarief. 

Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy. 

 

§2.3 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve kosten. 

 

§2.4 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor 1 jaar. 

 

Artikel 6: Annuleringsregeling. 

Middagtoezicht  Tot 4 weken voor de start van de vakantie kan je 
kosteloos annuleren  via de online toepassing. De 
precieze datum staat in de vrijetijdsbrochure en op 
de website van gemeente Oosterzele. Nadien kan je 
niet meer annuleren.  

 

Speelpleinwerking  Tot 4 weken voor de start van de vakantie kan je 
kosteloos annuleren  via de online toepassing. De 
precieze datum staat in de vrijetijdsbrochure en op 



de website van gemeente Oosterzele. Nadien kan je 
niet meer annuleren.  

 

Occasionele activiteiten, waaronder 
grabbelpasactiviteiten 

Tot 4 weken voor de start van de vakantie kan je 
kosteloos annuleren  via de online toepassing. De 
precieze datum staat in de vrijetijdsbrochure en op 
de website van gemeente Oosterzele.  

Nadien kan je enkel kosteloos annuleren als iemand 
die op de reservelijst staat je plaats inneemt en 
betaalt voor deze activiteit. In dit geval contacteer 
je de dienst Sport en Jeugd. 

 

 

Artikel 7: Betalingswijze 

Middagtoezicht en occasionele activiteiten De betaling verloopt bij inschrijving via de online 
toepassing. 

Speelpleinwerking – vooraf online inschrijven De betaling verloopt bij vooraf inschrijving via de 
online toepassing. 

Speelpleinwerking – dag zelf inschrijven aan de 
balie 

De betaling verloopt via facturatie achteraf. 

Verkoop trui Kriebelplezier aan monitoren De betaling gebeurt cash bij de dienst Sport & 
Jeugd 

 

Artikel 8: Inschrijvingstermijn  

Middagtoezicht – vooraf inschrijven (verplicht als 

het kind van een sportkamp komt) 

Online via de online toepassing tot 23u59 de dag 

voor de activiteit 

Speelpleinwerking – vooraf inschrijven (verplicht 

als het kind van een sportkamp of BKO Het 

Vinkemolentje komt) 

Online via de online toepassing tot 23u59 de dag 

voor de activiteit 

 

Speelpleinwerking – de dag zelf als het kind van 

thuis komt 

Tussen 13u en 13u30 de dag zelf aan de balie van 

de speelpleinwerking 

Occasionele activiteiten, waaronder 

grabbelpasactiviteiten 

Zolang er plaatsen zijn kan je tot 1 week voor de 

start van de activiteit inschrijven via de online 

toepassing 

 

Artikel 9:  Administratieve kosten 

Middagtoezicht – aanwezig zonder de dag vooraf 
23u59 online te reserveren 

Indien het kind om 12u15 nog aanwezig is zonder 
ingeschreven te zijn voor het middagtoezicht krijgt 
de ouder een factuur van 1,5 euro per kind 

 



Speelpleinwerking – aanwezig zonder dag vooraf 
23u59 online te reserveren 

Indien het kind om 13u nog aanwezig is zonder 
ingeschreven te zijn voor de speelpleinwerking 
krijgt de ouder een factuur van 2,5 euro per kind. 

 

Artikel 10:  Inwerkingtreding  

Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 september 2019. 

 


