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Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 17 februart2O22
Kris Leaerts, burgemeester
Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, schepenen
Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne, Rudy
Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Cedric
Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke, Kelly Fillet, raadsleden

Aanwezig

Verontschuldigd:

Terry Horckmans, algemeen directeur
Greet Willems, schepen
Rudi Van lngelgom, raadslid

Goedkeu ring tarlefreglement voor seniorenactlviteiten

Juridische context
Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 20L7, artikel 56 53,3'
College van burgemeester en schepenen dd.07 februari 2O22:kennisname ontwerp tarieven
sen

iorenactiviteiten.

Feiten en beoordeling
Om vereenzaming van de ouderen tegen te gaan is het belangrijk om socio-culturele activiteiten aan
te bieden.
Uit het ouderen behoefteonderzoek van 20L8 bleek ook dat er nood was om senioren aan te sporen
om hun uit hun isolement te halen en te stimuleren tot het gebruik van de moderne
communicatiemiddelen (tablet/computer/smartphone/...) door aangepaste cursussen aan te bieden.
Aangezien voor sommige activiteiten een kleine bijdrage aan de deelnemer wordt gevraagd, is het
nodig hiervoor tarieven te laten vaststellen door de gemeenteraad. De tarieven voor het jaarlijks
seniorenfeest blijven ongewijzigd zoals werd vastgesteld in het gemeenteraadsbesluit van 19
december.2019.

Stemming
Met 16 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire
Vanhove, Gonda Smetsers, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne, Rudy Peeters, Margo Verbist,
Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Kelly Fillet), 2
stemmen tegen (Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke), L onthouding (Marleen Fannes)

Besluit
Art. 7: De torieven voor inkom van seniorenactiviteiten worden als volgt vostgelegd:
o senioren dansnamiddogen: gratis
. vormende, socioal-culturele en sportieve activiteiten: 5 euro per sessie en gratis voor houders
vdn een European Disability Card (EDC)
. personen die voldoen oon de doelgroepbepoling van het reglement "mootschappeliike
porticipatie" von kwetsbare groepen en kinderen von cliEnten die een beroep doen op het
OCMW von Kompenhout: gratis
Art. 2: Torieven voor dranken die verkocht worden tijdens seniorenactiviteiten en geldig ziin bii extro

muros octiviteiten:

L.

frisdrank, bieren en worme dronken: 2,50 euro per consumptie
sterke dranken en bieren von hoge gistingen: tussen de 3,50 euro en 4 euro per consumptie
toart en andere soortgeliike versnaperingen: 3,50 euro per stuk
Art. 3.L: De tarieven voor de inkomkoorten voor het seniorenfeest worden als volgt vastgesteld:
o 20 euro per persoon voor een middogmaol en het showprogrammo
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L0 euro per persoon voor enkel het showprogrammo
Art. 3.2: De torieven voor de inkomkaorten von het seniorenfeest voor personen met een beperking
(op vertoon von een Europeon Disobility Cord), personen von het dagcentrum van Ons Tehuis Brabant
en de bewoners, bezoekers von NOAH Kompenhout (dagverzorgingshuis von Fomiliehulp) en bewoners
van het woonzorgcentrum Molenstee worden als volgt vastgesteld:
70 euro per persoon voor een middagmaol en het showprogrommo
70 euro per begeleider voor een middogmool en het showprogramma
5 euro per persoon voor enkel het showprogramma en gratis voor de begeleider
Art. 3.3: Er wordt een inkomkoort gratis aangeboden oan:
de personen die hun medewerking verlenen aon de koartenverkoop
de vrijwilligers die zich inzetten tijdens het seniorenfeest
Art. 4 : De le goti e bevoegd hei d
De gemeenteraod geeft delegotie aan het college van burgemeester en schepenen om de
torieven voor de inkom voor de volgende iaren vost te stellen.
De gemeenteraad geeft delegatie oon het college van burgemeester en schepenen om de
tarieven voor de consumpties vost te stellen voor zover deze de 20% niet overschrijden.
Art. 5: Dit bestuit treedt in werking op 7 maart 2022 en blijft geldig tot en met j7 december 2025. Het
bestuit van de gemeenterdad van 79 december 2079 betreffende torieven voor het seniorenfeest
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wordt opgeheven op L moort 2022.
Art. 6: Dit besluit wordt voor goedkeuring oon de toezichthoudende overheid overgemaakt
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