Goedkeuren financiering uitbreiding aanbod woord/muziek Overmere,
muziek Berlare, instrument Berlare KUNSTacademie Berlare en vaststellen
van het inschrijfgeld hiervoor
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 juni 2022)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 artikel 40 en 41 aangaande de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31/1/2022 dat de voorwaarden van het visum van de
financieel directeur bepaalt;
 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;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04/01/2021 houdende het goedkeuren oprichting en
overeenkomst interlokale vereniging KUNSTacademie Wetteren;
 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren afdeling Muziek en Woord de vraag stelt om het
eerste jaar Muzieklab en Woordatelier Overmere te laten vervolgen door een tweede jaar
muzieklab/woordatelier (2 uur per week);
 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren afdeling Muziek en Woord de vraag stelt om een
eerste jaar Muzieklab voor volwassenen in te richten in Berlare (2 uur per week);
 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren afdeling Muziek en Woord de vraag stelt om het
aanbod instrumenten uit te breiden in Berlare (2 uur per week) indien er voldoende
geïnteresseerde leerlingen zijn;
 Overwegende dat de uitbreidinguren van schooljaar 2021-2022, goedgekeurd in zitting van
30/08/2021, vanaf schooljaar 2022-2023 worden betaald door onderwijs Vlaanderen;
 Overwegende dat voor gemeente Berlare de kosten voor academiejaar 2022-2023, geraamd
worden op 6.000,00 euro per gestelde vraag en dus een totaal van ca. 24.000,00 euro;
 Overwegende dat dit om een kost voor één jaar gaat: bij succes worden deze uren vanaf het
volgende schooljaar gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via het Agentschap Onderwijs en
Vorming;
 Overwegende dat de voorziene kredieten voor de exploitatie van de KUNSTacademie Wetteren
ontoereikend zijn om de vragen van de academie in te willigen;
 Gelet op artikel 269 eerste lid van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de gemeenteraad zonder
nodige kredieten over uitgaven kan beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden
vereist zijn, op voorwaarde dat de raad hiervoor een met reden omkleed besluit neemt.
 Gelet op het feit dat de directeur van de KUNSTacademie deze voorstellen recent deed en dat deze
zorgen voor een groei van een goedwerkende KUNSTacademie, waarbij de kost slechts 1
schooljaar ten laste is van de gemeente en nadien wordt overgenomen door de Vlaamse Overheid.
Dit is dus een onvoorziene opportuniteit, waarop het lokaal bestuur best ingaat;
 Gelet op het feit dat deze uitbreiding past in actieplan 11 ‘Kwalitatieve kinderopvang en aanbod
vrijetijdsbesteding voor kinderen in de kernen’ binnen strategische doelstelling 1 van het
meerjarenplan 2020-2025;
 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;
 Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen van 18/05/2022;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad er zich toe verbindt deze budgetten te voorzien in de
eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan;
 Gehoord de bespreking zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Akkoord te gaan met de inrichting en financiering van een vervolgklas muziek in deelgemeente
Overmere voor 2 uur. Gemeente Berlare financiert deze opstart voor het schooljaar 2022-2023;
ART. 2
Akkoord te gaan met de inrichting en financiering van een vervolgklas woord in deelgemeente
Overmere voor 2 uur. Gemeente Berlare financiert deze opstart voor het schooljaar 2022-2023;
ART. 3
Akkoord te gaan met de inrichting en financiering van een eerste jaar muzieklab voor volwassenen in
deelgemeente Berlare voor 2 uur. Gemeente Berlare financiert deze opstart voor het schooljaar 20222023;
ART. 4
Akkoord te gaan met de inrichting en financiering van nieuwe instrumentenklassen in deelgemeente
Berlare voor 2 uur / week indien er voldoende geïnteresseerde leerlingen zijn; Gemeente Berlare
financiert deze opstart voor het schooljaar 2022-2023;
ART. 5
Neemt kennis van het geweigerde visum door de financieel directeur en viseert op eigen
verantwoordelijkheid deze uitgaven en verbindt zich ertoe de nodige kredieten te voorzien in de
eerstvolgende wijziging meerjarenplanning.
ART. 6
Stelt het inschrijfgeld voor het academiejaar 2022-2023 vast op 84,00 euro voor jongeren en 353,00
euro voor volwassenen, conform de inschrijfgelden van de cursussen aan de KUNSTacademie
Wetteren.
ART. 7
Stelt het inschrijfgeld voor het academiejaar 2022-2023 vast op 59,00 euro voor jongeren en 155,00
euro voor volwassenen, conform de inschrijfgelden van de cursussen aan de KUNSTacademie
Wetteren 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 2022);
- 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. 8
Stelt het inschrijfgeld voor het academiejaar 2022-2023 vast op 20,00 euro voor jongeren, 40,00 euro
voor personen tussen 18 en 24 jaar en 90,00 euro voor volwassenen vanaf 25 jaar, conform de
inschrijfgelden van de cursussen aan de KUNSTacademie Wetteren voor personen die houder zijn van
een UiTPAS aan kansentarief.
ART. 9
Bepaalt dat elke aanspraak op een vermindering van inschrijfgeld, zoals voorzien in ART. 5 van dit
besluit, moet worden gestaafd met een betreffend attest.
ART. 10
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- de financieel directeur;
- directeur KUNSTacademie Wetteren, afdeling Muziek en Woord;

- directeur CC Stroming.
ART. 11
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

NAMENS DE GEMEENTERAAD

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

get. Karel De Gucht
voorzitter

Katja Gabriëls
burgemeester
* * *

