Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Zitting van

1 april 2014

AANWEZIG:

Wouter Raskin, voorzitter,
Frieda Brepoels, burgemeester,
Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren,
Nico Bijnens, Griet Mebis, Luc Hendrix, schepenen,
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Peter Simons,
Veerle Schoenmaekers, Ann Thijs, Mark Huygen, Emiel Degrève, Annick Ponthier,
Myriam Thijs, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:

Verhoging van het gemeentelijk inschrijvingsgeld voor de academie voor Muziek &
Theater alsook voor de academie voor Beeldende Kunsten met toepassing van de
sociale tarieven die het departement van onderwijs hanteert voor het
departementale inschrijvingsgeld
ado/191

Referte:

Agendanummer: 19

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling
retributiereglement op het leveren van diensten door de academie voor Muziek en Woord
en door de academie voor Beeldende Kunsten aan de gebruikers;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de intergemeentelijke samenwerking tussen kunstonderwijs Bilzen, Lanaken en
Zutendaal;
Overwegende dat het gepast is om voor de diensten, die de academies voor Muziek en
Woord en Beeldende Kunst leveren, een gematigde vergoeding aan te rekenen aan de
gebruiker, rekening houdend met de initiële aankoopprijs en met de tarieven die gehanteerd
worden in andere academies;
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen terzake;
BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van heden wordt het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013
houdende vaststelling retributiereglement op het leveren van diensten door de
academie voor Muziek en Woord en door de academie voor Beeldende Kunsten
aan de gebruikers opgeheven.

Art. 2

Met ingang van heden tot en met 31 december 2019 wordt, ten voordele van de
stad Bilzen, een retributie gevestigd op het leveren van diensten door de academie
voor Muziek en Woord en door de academie voor Beeldende Kunsten aan de
gebruikers.
Voor de verhuring van de instrumenten van de academie voor Muziek en Woord zijn
volgende tarieven per schooljaar van toepassing:

Instrument
Gitaar
Viool
Alt-viool
Dwarsfluit
Piccolofluit
Blokfluit
Trompet
Cello
Klarinet
Harp
Tafelxylofoon
Piccolotrompet
Trombone
Hobo
Art. 3

€
40,00
40,00
40,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

Instrument
Saxofoon
Accordeon
Contrabas
Es-klarinet
Alt fluit
Es-tuba
Hoorn
Bariton
Euphonium
Bas klarinet
Sax Bariton
Sax Tenor
Alt-hobo

€
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00

De tussenkomst in werkingskosten voor de academie voor Beeldende Kunst
bedraagt € 18,00 per persoon per schooljaar.
Van deze tussenkomst zijn vrijgesteld, de personen die zich in één van de volgende
categorieën bevinden:




volledig werklozen, mindervaliden met minimum 66% mindervaliditeit,
leefloontrekkers, personen geplaatst in een gezinsvervangend tehuis en
politieke vluchtelingen of personen ten laste, allen op voorlegging van een
attest;
de leden van eenzelfde gezin, waarvan reeds één lid de tussenkomst in de
werkingskosten heeft bijgedragen.

Art. 4

De invordering van de verschillende rechten geschiedt tegen kwijting afgeleverd
door de gemeenteontvanger of zijn gemachtigde. Bij weigering of nalatigheid om te
voldoen aan de verschuldigde rechten, geschiedt de invordering overeenkomstig de
wet.

Art. 5

Een afschrift van deze beslissing wordt, in toepassing van artikel 253 §
1 – 3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt aan de
provinciegouverneur.
Namens de gemeenteraad,

(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

