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Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi
Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepen
Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois
Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos
Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick
(N-VA), Ria Maes (SP.A), Nicky Cauwenberghs (CD&V),
Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit
(CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadslid
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Cliff Mostien (Onafhankelijk), raadslid

TITEL
Agendapunt : Aanpassing retributie vrije leerlingen muziekacademie
Motivering
Voorgeschiedenis
Er komen af en toe aanvragen voor Vrije leerlingen. Aangezien het
inschrijvingsgeld verhoogd is, bestaat de kans dat er meer vrije leerlingen zich
zullen aanbieden.
Op 16/06/2015 keurde de gemeenteraad het huidige retributiereglement vrije
leerlingen muziekacademie goed.
Feiten en context
Voorstel van de waarnemend directeur van de gemeentelijke
muziekacademie om de retributie aan te passen.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Omzendbrief BB 2011/1 van 10/06/2011

De gemeenteraad stelt de reglementen vast
Regelt de retributies

Advies
Advies van de waarnemend directeur van de gemeentelijke muziekacademie
om de retributie aan te passen.
Argumentatie
Aangezien deze lesuren niet gesubsidieerd zijn, is het belangrijk om hiervoor
een duidelijk reglement op te stellen.
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+- 2.000 euro

Budgetwijziging met
positieve impact op
autofinancieringsma
rge en resultaat op

kasbasis
Besluit
15 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Ria Maes (SP.A), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Tom De Wit
(CD&V) en Annick De Wever (CD&V)
5 stemmen tegen: Anthony Abbeloos (N-VH), Nele Cornelis (N-VA), Helke
Verdick (N-VA), Gregory Müsing (N-VA) en Rita Goossens (N-VA)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het retributie reglement op vrije leerlingen aan de Academie van Muziek en
Woord van 16 juni 2015 op te heffen op 1 mei 2017.
Voor een periode die aanvangt op 1 mei 2017 en eindigt op 31/12/2019.
Artikel 2: Algemeen Vrije leerlingen
De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Hemiksem, Schelle, Niel
laat vrije leerlingen toe, volgens de beschikbare capaciteit.
Vrije leerlingen kunnen enkel worden toegelaten tot de lessen die aan de
regelmatige leerlingen worden gegeven op voorwaarde dat zij het normale
lesverloop niet storen en geen afbreuk doen aan de normale rechten van de
regelmatige leerlingen (o.a. groeperingsnorm mag niet overschreden worden
en de infrastructuur niet overmatig belast).
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden om een regelmatige leerling
te zijn, is een vrije leerling.
Artikel 3: Inschrijvingstarieven Vrije leerlingen
Het inschrijvingsgeld voor een vrije leerling per cursus, per schooljaar bedraagt
125 euro + administratiekost (zie retributiereglement administratieve inschrijving
Academie Muziek en Woord)
Artikel 4: Proeven en examens
Vrije leerlingen nemen deel aan de proeven, maar kunnen geen attesten of
getuigschriften behalen.
Artikel 5: Inschrijvingsperiode
Leerlingen kunnen zich inschrijven tussen 15 juni en 30 juni en van 1 september
tot 30 september, dit tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Het totaal aantal inschrijvingen is gelimiteerd tot 5% van het aantal reguliere
leerlingen, met een beperking van 1% op de individuele vakken (instrument)
en een maximum van 4% op de collectieve vakken (zang, samenspel en koor).
Er wordt een wachtlijst aangelegd waarop de leerlingen staan gerangschikt
op datum van inschrijving. Vrije leerlingen worden gecontacteerd om hun
inschrijving te bevestigen door betaling van het inschrijvingsgeld op het
secretariaat van het academie voor muziek en woord. Wanneer de betaling
ontvangen is, is de inschrijving definitief.
Artikel 6: Geldigheid
Een inschrijving als vrije leerling geldt slechts voor 1 schooljaar, en creëert op
geen enkele manier voorrang op herinschrijving voor een volgend schooljaar.
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