Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van donderdag 08 november 2018
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Burgemeester
Jo Neirynck, Chantal Coussement, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Verontschuldigd/Afwezig:
Rik Soens, Kristof Chanterie: Schepenen
1.

Voorwerp: Kunstacademie: retributiereglement voor het schooljaar 2018-2019

Het College,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 94 inzake invordering van fiscale en niet-fiscale
ontvangsten;
Gelet op de onderrichtingen, verschenen op de website van het Ministerie van Onderwijs (later
geconcretiseerd in een ministeriële omzendbrief) m.b.t. de jaarlijkse inlichtingen voor het nieuwe
schooljaar – schoolbeheer deeltijds kunstonderwijs;
Overwegende dat overeenkomstig de omzendbrief BB 2009/2 van 2 juni 2009, houdende de toelichting bij de
wijzigingen van het Gemeentedecreet, de gemeenteraad enkel nog zelf moet beslissen over het kader en de
bijzonderste voorwaarden van de retributie;
Overwegende de noodzaak tot het bepalen van een retributiereglement voor het leveren van diverse
diensten, producten en prestaties in functie van de Stedelijke Kunstacademie van Waregem, rekening
houdende met enerzijds de officiële onderrichtingen hieromtrent en anderzijds met de diverse bijkomende
kosten van o.a. kopie- en auteursrechten, huur instrument, materiaalkosten, bijdrage concertvereniging
en/of Kunst-Act,…
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 juli 2012;

Besluit:
Art. 1: Voor het schooljaar 2018-2019 en volgende (tot opheffing beslissing) worden in het kader van een
retributie voor het leveren van diverse diensten, producten en prestaties in functie van de stedelijke
Kunstacademie van Waregem, volgende inschrijvingstarieven vastgelegd :
Schooljaar 2018-2019
jonger dan 18 jaar op 31/12/18
1 studierichting
€ 65
2 studierichtingen
€ 107
3 studierichtingen
€ 149
Niet gesubsidieerde opleidingen:
Kinderdans (*2)
€ 65
met vermindering (*1)
1 studierichting
€ 42
2 studierichtingen
€ 84
3 studierichtingen
€ 126
Er wordt vermindering gegeven:
- bij de inschrijving van het tweede en volgende
leden van het gezin. De oudste betaalt het
volledig bedrag (+ attest samenstelling gezin)
- om sociale redenen (op vertoon van de MIA
UiTpas) of na voorlegging attest (*4)

18 jaar en ouder op 31/12/18
1 studierichting
€ 307
2 studierichtingen
€ 614

met vermindering (*1)
1 studierichting
2 studierichtingen

€ 129
€ 258

Er wordt vermindering gegeven:
- alle jongeren van 18 tot 24 jaar
- om sociale redenen (op vertoon van de MIA
UiTpas) of na voorlegging attest (*4)

Aangerekende supplementen:
€ 4 bijdrage SEMU (auteursrechten) voor de leerlingen Muziek, Woord en (Kinder-)Dans
€ 4 bijdrage Concertvereniging voor de leerlingen Muziek, Woord en (Kinder-)Dans
€ 4 bijdrage Kunst-Act voor de leerlingen Beeldende Kunst en Hogere Graad BK
€ 4 kopiebijdrage per studierichting voor de leerlingen Muziek en Woord
€ huurgeld per schooljaar voor diegenen die een instrument wensen te huren (*3)
lagere graad:
25 euro
middelbare graad: 50 euro (25 euro vanaf 2de kind of bij recht op kortingstarief)
hogere graad:
75 euro (50 euro vanaf 2de kind of bij recht op kortingstarief)
Verbruiksmaterialen leerlingen Hogere Graad BK worden a rato van het reëel verbruik afgerekend aan de
leerling. Daarbij worden de inkoopprijzen van de materialen gehanteerd.
(*1) Verminderingstarief zoals jaarlijks bepaald door het Departement Onderwijs
(*2) Deze cursus wordt ingericht door het stadsbestuur en komt niet in aanmerking voor vermindering 2 e
studierichting of 2e gezinslid.
(*3) Bij uitputting van de beschikbare huurinstrumenten dient men een instrument te huren in een winkel en
is het winkeltarief van toepassing.
(*4) Kortingscategorieën om sociale redenen zijn:
uitkeringsgerechtigde volledige werkloze en personen ten laste (attest RVA)
leefloontrekker of deze ten laste daarvan (attest ocmw vereist)
gehandicapten of personen ten laste (attest Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
mindervaliden of personen ten laste (attest Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
resident in een gezinsvervangend tehuis of MPI
statuut erkend politiek vluchteling en deze ten laste daarvan (attest ocmw vereist)
Rekeningnummers Stedelijke Kunstacademie Waregem
Bankrekeningnummer voor inschrijvingen Muziek, Woord en Dans & Beeldende Kunst:
IBAN: BE29 0682 1263 7464
Stedelijke Kunstacademie Waregem, Olmstraat 25, 8790 Waregem
-

De inschrijving is maar definitief na betaling. Betaling gebeurt zo snel mogelijk als u uw plaats wil
behouden.
Niet betaald op 5 oktober = annulatie van de inschrijving!
Uitschrijving en terugvordering inschrijvingsgeld beperkt tot 30/09!
Betaling gebeurt zowel in de hoofdschool als in de afdelingen enkel via overschrijving!

Art. 2: De inschrijvingsgelden dienen contant, via overschrijving of via bancontact betaald te worden; de
inschrijving (+eventuele supplementen) die niet betaald is op 5 oktober, wordt ambtshalve
geannuleerd.
Art. 3: Vrijwillige annulatie en terugvordering van het inschrijvingsgeld is slechts mogelijk tot 30 september.
Art. 4: Latere annulatie en teruggave van het inschrijvingsgeld kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden
(overmacht) en bij beslissing van het S.C. toegestaan worden. De administratieve kosten t.b.v.
€50,00 zijn ten laste van de ingeschreven student.

(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Kurt Vanryckeghem
Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 16 april 2019

Guido De Langhe
Algemeen directeur

Kurt Vanryckeghem
Burgemeester

