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Reglement 

 

Retributiereglement Speelplein- en Grabbelpaswerking 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 april 2021 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 30 april 2021 

 

Artikel 1 – Tarieven 

De retributie voor deelname aan de Speelpleinwerking bedraagt: 

1.  Voor een volle dag (voormiddag en namiddag): 8 euro 

2.  Voor een halve dag (voormiddag of namiddag): 4 euro 

3.  Voor daguitstappen: tegen kostprijs, afhankelijk van de aard van de uitstap 

4.  Voor een speelpleinsjaaltje: 3 euro 

De retributie voor deelname aan de Grabbelpaswerking bedraagt: 

1.  Voor activiteiten en daguitstappen: tegen kostprijs, afhankelijk van de aard van de activiteit 

of uitstap 

2.  Voor een grabbelpassjaaltje: 3 euro 

 

Artikel 2: laattijdig afhalen 

Bij laattijdig afhalen bij Speelplein- of Grabbelpaswerking krijgt de ouder in eerste fase een 

verwittiging. Bij verdere vaststelling van misbruik wordt er een vergoeding van 10 euro per 

begonnen half uur en per kind aangerekend. 

 

Artikel 3: Kortingen 

Bij gelijktijdige aanwezigheid van 3 of meer kinderen uit eenzelfde gezin op de Speelpleinwerking 

geldt vanaf het derde kind een korting van 50% per (halve) dag. 

 

Artikel 4: Betaling 

De totale kosten voor de deelname aan de Speelpleinwerking worden na de zomervakantie 

opgemaakt per factuur en verstuurd per mail naar de betrokken ouders. 

De kosten voor de deelname aan de Grabbelpaswerking worden online betaald op het moment 

van inschrijving via de webshop van Gemeente Maldegem. 

 

Artikel 5: Annulatievoorwaarden 

Voor de Speelpleinwerking zijn er geen annulatievoorwaarden van toepassing. Men schrijft in op 

het speelplein zelf, per (halve) dag. In uitzonderlijke situaties (vb. Corona) kan er gevraagd 

worden om vooraf de aanwezigheden voor deelname aan speelpleinwerking te registreren via 

ons digitaal platform. Bij annulatie zijn hier geen kosten aan verbonden. 

Een activiteit van de Grabbelpaswerking kan door de deelnemer kosteloos geannuleerd worden 

tot 7 kalenderdagen na datum van inschrijving en minstens 14 dagen voorafgaand aan de 
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startdatum van de activiteit. Indien men door ziekte niet kan deelnemen aan de activiteit van de 

Grabbelpaswerking is een doktersattest vereist. Dit doktersattest moet ten laatste 7 

kalenderdagen na afloop van de activiteit bezorgd worden aan de jeugddienst, waarbij het 

inschrijvingsgeld wordt teruggestort. Indien men gedurende een meerdaagse 

Grabbelpasactiviteit ziek wordt, wordt voor de berekening van de retributie de 

evenredigheidsregel toegepast. 

 

Artikel 6: Aanmaningskosten 

Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2019 is onverminderd van toepassing op alle 

vorderingen voortvloeiend uit dit retributiereglement. 

 

Artikel 7: UiTPAS 

Inwoners van Maldegem kunnen een UiTPAS aankopen. Dit is een pas waarmee je punten kan 

sparen door deelname aan vrijetijdsactiviteiten. 

Gespaarde punten kunnen omgeruild worden tegen voordelen. 

De UiTPAS met kansentarief geeft ook recht op kortingen op activiteiten. 

De procedures en voorwaarden staat beschreven in het UiTPASreglement. 

 

Artikel 8: Fiscaal attest 

De kosten van de Speelplein- en Grabbelpaswerking zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 

veertien jaar. De jeugddienst reikt deze attesten na het verlopen jaar digitaal uit aan de ouders. 

Indien je het fiscaal attest niet digitaal wenst, kan je dit schriftelijk laten weten aan de 

verantwoordelijke. Dan wordt het fiscaal attest per post bezorgd. Het fiscaal attest kan echter 

enkel worden bezorgd als alle documenten opgevraagd bij inschrijving of jaarlijkse controle ervan 

in ons bezit zijn en alle facturen vereffend zijn. 

 

Artikel 9: delegatie bevoegdheid 

De gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om 

het tarief en de bepaling van de retributie vast te stellen voor andere activiteiten welke niet zijn 

opgenomen in dit reglement. 

 

Artikel 10: Inwerkingtreding 

Deze retributies zijn van toepassing vanaf 1 mei 2021. 

De organisatienota Speelpleinwerking en Grabbelpas, goedgekeurd in het college van 13 april 

2015, wordt opgeheven vanaf 30 april 2021. 


