Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 28/06/2017 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuren retributiereglement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek
academiejaar 2017-2018
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43 §2 15°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16/03/1998 houdende de goedkeuring tot oprichten van
een filiaal tekenen, muziek en woord van de Academie Wetteren, gewijzigd bij besluit van
21/02/2000;
 Overwegende dat kinderen pas vanaf het derde leerjaar (8 jaar) kunnen deelnemen aan het
officieel deeltijds onderwijs voor muziek en woord;
 Overwegende dat dit vrij laat is, omdat veel kinderen al een hobbyset hebben opgebouwd in het
eerste leerjaar en zelfs vroeger;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren retributiereglement
initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek academiejaar 2016-2017;
 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren afdeling Muziek en Woord de vraag stelt om dit
pilootjaar te mogen verlengen;
 Overwegende het succes van dit initiatiejaar in schooljaar 2016-2017 en de vraag om van de
KUNSTacademie om de groep te mogen splitsen en dus twee leerkrachten te mogen inschakelen
voor telkens 1 uur
 Overwegende dat voor gemeente Berlare de kosten voor academiejaar 2017-2018 geraamd
worden op 3.000,00 euro;
 Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen van 19/05/2017 om
de initiatieklas te verlengen voor het academiejaar 2017-2018;
 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren voorstelt inschrijfgeld te vragen aan de deelnemers
en dat te organiseren volgens de officiële tarieven van het eerste jaar deeltijds kunstonderwijs;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Albrecht Arbyn, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Marc Van Driessche, Lynn Vanhenden)

ART. 1
Richt een initiatieklas Woord en Muziek in voor geïnteresseerde kinderen uit geboortejaren 2010 en
2011 voor het academiejaar 2017-2018.
ART. 2
Stelt het inschrijfgeld vast op 65,00 euro voor het academiejaar 2017-2018.
ART. 3
Stelt het inschrijfgeld vast op 42,00 euro voor het academiejaar 2017-2018 in de volgende gevallen:
- indien er al een betalend gezinslid is dat les volgt in het deeltijds kunstonderwijs;
- een kind ten laste van een uitkeringsgerechtigd volledig werkloze (attest VDAB geldig in de
maand september 2016);
- een kind ten laste van een persoon die een leefloon of het gewaarborgd minimuminkomen
ontvangt (attest OCMW);

-

een kind ten laste van een persoon die recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte
of mindervalide (attest FOD Sociale Zekerheid);
een kind dat recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide (attest
FOD Sociale Zekerheid);
een kind dat verblijft in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische
instelling;
een kind ten laste van een erkend politiek vluchteling.

ART. 4
Bepaalt dat elke aanspraak op een vermindering van inschrijfgeld, zoals voorzien in ART. 3 van dit
besluit, moet worden gestaafd met een betreffend attest.
ART. 5
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- de financieel beheerder;
- directeur KUNSTacademie Wetteren, afdeling Muziek en Woord;
- directeur CC Stroming.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 7
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

