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(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
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TITEL
Agendapunt : Aanpassing administratieve vergoeding voor leerlingen aan de
Academie voor Muziek en Woord
Motivering
Voorgeschiedenis
Op 17/12/2013 keurde de gemeenteraad het huidig reglement
administratieve vergoeding voor leerlingen aan de Academie voor Muziek en
Woord goed.
Feiten en context
Er dient een toevoeging te gebeuren aan het reglement met de
administratieve vergoeding voor leerlingen muzische vorming.
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
De waarnemend directeur van de Academie adviseert het college van
burgemeester en schepenen over het bedrag van de administratieve
vergoeding.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vereist een administratieve
vergoeding op inschrijvingen aan de academie.
De academie voor Muziek en Woord te Hemiksem, vindt niet alleen plaats in
Hemiksem, maar ook in lokalen van Schelle en Niel. De kern van de
muziekacademie bevindt zich evenwel te Hemiksem. Om deze redenen is het
aangewezen de tariefstructuur van Hemiksem uit te breiden tot de gemeente
Schelle en Niel.
Ook wordt een tarifair onderscheid gemaakt met andere gemeenten. De
inwoners van de gemeente Hemiksem hebben reeds deels bijgedragen tot de
instandhouding van de infrastructuur door het betalen van de aanvullende
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personenbelasting. Het is om deze redenen dan ook aangewezen om de
inwoners van Hemiksem alsmede Schelle en Niel, omwille van bovenvermelde
redenen een ander tarief voor het gebruik van de infrastructuur aan te
rekenen.
Door de samenwerking tussen drie academies voor het aanbod van de cursus
muzische vorming dient er een gemeenschappelijk tarief te worden
afgesproken voor deze cursus.
Besluit
20 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), 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)
De gemeenteraad beslist :
Artikel 1
Het retributie reglement op administratieve vergoeding voor leerlingen aan de
Academie van Muziek en Woord van 17/12/2013 op te heffen op 1 mei 2017.
Voor een periode die aanvangt op 1 mei 2017 en eindigt op 31 december
2019 wordt een retributie gevestigd op leerlingen die zich inschrijven aan de
gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans.
Artikel 2: Administratieve bijdrage
De jaarlijkse administratieve bijdrage voor leerlingen die wonen binnen het
grondgebied van Hemiksem, Schelle of Niel wordt vastgesteld op 25 euro per
leerling, te betalen naast het inschrijvingsgeld. 2e lid uit hetzelfde gezin 15€;
vanaf 3e lid zelfde gezin 5 €.
De jaarlijkse administratieve bijdrage voor leerlingen die niet wonen binnen het
grondgebied van Hemiksem, Schelle of Niel wordt vastgesteld op 30 euro per
leerling, te betalen naast het inschrijvingsgeld.
Artikel 3: Administratieve bijdrage muzische vorming
De jaarlijkse administratieve bijdrage voor leerlingen die muzische vorming
volgen, wordt vastgesteld op 26 € per leerling, naast het inschrijvingsgeld. Dit
omdat het aanbod muzische vorming een samenwerking is tussen
verschillende academies en de bijdrage zo gelijklopend is.
Artikel 4: Betalingswijze
De bijdrage is contant of per overschrijving te betalen. Indien enig leerling de
studies staakt of onderbreekt, heeft hij geenszins recht op teruggave.
Artikel 5: Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het
gemeentedecreet.
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Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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