UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180
MOERBEKE.
Openbare zitting van 21 juni 2016.
Tegenwoordig:
R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter;
P. De Bock – M. Fruytier – T. Walbrecht, schepenen;
R. Van Megroot, OCMW-voorzitter;
G. Thierens – E. Coppens – K. Mertens – I. Mertens – G. Van Hoecke – A. Willem,
raadsleden;
M. Van den Berghe, administratief medewerker;
F. Dierinck, secretaris i.o.
Verontschuldigd:
S. Poppe, schepen;
L. Dieleman-van De Vijver - C. Francis - M. Cooreman - S. Aper - B. Noz;
B. Put, secretaris.
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL “DE
VLINDERDREEF”.
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet:
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals gewijzigd;
Gelet op de Omzendbrief BaO/2007/05 van 22 juni 2007 ‘kostenbeheersing in het
basisonderwijs’, zoals laatst gewijzigd op 11 april 2016;
Overwegende dat het Decreet Basisonderwijs het principe van de kosteloze toegang voor het
Vlaams basisonderwijs uitdrukkelijk bevestigt; dat de kosteloze toegang betrekking heeft op
de kosten die te maken hebben met de ontwikkelingsdoelen of de eindtermen;
Overwegende dat de kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet
te maken hebben met de ontwikkelingsdoelen of de eindtermen en waarvan de ouders het te
besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen, worden geregeld via de maximumfactuur;
Overwegende dat de kosten die buiten de kosteloosheid vallen en buiten de maximumfactuur
kunnen doorgerekend worden aan de ouders via een bijdrageregeling; dat het veelal gaat om
diensten die de school aan de ouders biedt (en waarvan ze niet verplicht gebruik dienen te
maken) zoals het toezicht, de maaltijden, drankjes, aanbod aan sport of lessen Frans na de
schooltijd, ...;
Gelet op het voorstel van bijdragereling waarbij de bijdrage in redelijke verhouding staat tot
de kosten;
Overwegende dat deze bijdrageregeling dient besproken te worden in de schoolraad, en bij het
begin van het schooljaar meegedeeld moet worden aan de ouders;
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. *;

Besluit unaniem.
Art. 1. De tarieven voor de door de gemeente geleverde goederen en diensten ten behoeve van
de gebruikers van de gemeentelijke basisschool met ingang van 1 september 2016 vast te
stellen als volgt:
1. Schoolproducten eigen aan de school
T-shirt van de school: € 9 / stuk.
Luizenzakken (preventief): € 5 / stuk.
Nieuwjaarsbrieven: € 0,75 / stuk
Zwembrevet: € 1 / brevet
2. Leerlingenvervoer (enkel binnen de gemeente Moerbeke). Deze prijzen zijn verplicht
gebaseerd op de prijzen van De Lijn.
10 maanden (volledig schooljaar)
€ 190 3 maanden
€ 70
Maandabonnement
€ 25
prijs per enkele rit
€ 1,35
Peuters en kleuters tot 5 jaar rijden altijd gratis.
Voor dezelfde aanvangsdatum en dezelfde geldigheidsperiode worden volgende kortingen
toegestaan: vanaf een tweede kind binnen hetzelfde gezin wordt een korting van 20%
toegestaan (voor het tweede kind). Het derde en alle volgende kinderen binnen hetzelfde
gezin reizen gratis.
3. Maximumfactuur:
per schooljaar
Deze bijdrage omvat alle uitgaven voor uitstappen, organisatie schoolzwemmen, bijzondere
sportactiviteiten, inkomgelden en alle transportkosten verbonden aan deze activiteiten.
Kleuters betalen jaarlijks 45 euro, kinderen uit de lagere school betalen jaarlijks 85 euro.
Maandelijks wordt een tiende van dit bedrag aangerekend via de schoolfactuur.
In het 6de leerjaar
Deze eenmalige bijdrage van € 420 omvat alle kosten die worden gemaakt voor de
organisatie van de sneeuwklassen. Een voorschotfactuur van € 250 zal worden aangerekend
vlak na de inschrijving in het zesde leerjaar, het resterende bedrag een maand voor vertrek
telkens via de schoolfactuur.
4. Verbruikslijst.
Dranken:
melk € 0,35
chocomelk : € 0,40
drinkyoghurt: € 0,50
fruitsap: € 0,50
soep lager: € 0,50
soep kleuter: € 0,30

Warme maaltijden: maandelijks te
registreren via de website van de school:
Kleuters t/m 2de leerjaar: € 2,85
3de t/m 6de leerjaar: € 3,25

5. Remgeld.
Het remgeld bedraagt € 0,80/middag te betalen via de schoolfactuur (fiscaal attest).
Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe jaarlijks voor 1 mei aan de ouders een fiscaal attest
te bezorgen op voorwaarde dat de facturen betaald zijn. Voor openstaande facturen wordt
geen fiscaal attest afgeleverd. Van nagekomen betalingen moeten ouders zelf voor 1 mei de
betalingsbewijzen aan de dienst bezorgen.
Art. 2. Bij laattijdige betaling van de schoolfacturen ontvangt de ouder een schriftelijke
aanmaning. Wanneer de betaling niet voor de uiterste betalingsdatum gebeurt, wordt aan de in
gebreke blijvende ouder een tweede aanmaning gestuurd met een nieuwe betalingstermijn.
Wanneer ook na de tweede aanmaning de betaling uitblijft, volgt een ingebrekestelling. De
gebruikelijke procedure bij wanbetaling van het gemeentebestuur wordt dan opgestart.
Aan ouders met betalingsmoeilijkheden wordt gevraagd om zich tot het OCMW of tot een
erkend schuldbemiddelaar te wenden, teneinde een afbetalingsplan op te stellen. Ook het
gemeentebestuur kan een beperkt afbetalingsplan toestaan.
De wetgeving op de fiscale aftrekbaarheid is alleen van toepassing op de betaalde bijdragen.
Bij het uitblijven van enige reactie of bij niet-naleving van het afbetalingsplan kan het
gemeentebestuur de kinderen van het opvanginitiatief uitsluiten zonder verdere verwittiging.
In dat geval eist het gemeentebestuur het openstaande saldo volledig op en vervallen
eventuele aflossingsplannen.
De kosten voor inning van de schulden zoals herinneringsbrieven en ingebrekestellingen
evenals de verwijlintresten berekend tegen de wettelijke rentevoet, zijn ten laste van de
ouders.
Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.
De Secretaris,
Get. B. Put

Namens de gemeenteraad,
De Burgemeester-Voorzitter,
Get. R. De Caluwé

De Secretaris,

Voor eensluidend uittreksel,
9180 Moerbeke, 23 juni 2016.
De Burgemeester-Voorzitter

