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Virtuele vergadering – in uitvoering van het besluit van de burgemeester van 12 april 2021 in het
kader van maatregelen tegen COVID-19.

Aanwezig
Bertrand Vrijens, Voorzitter gemeenteraad
Filip Thienpont, Burgemeester
Egbert Lachaert, Pascal Rousseaux, Tim De Keukelaere, Isabella Van De Steene, Luc Van Huffel, Daisy Poriau,
Schepenen
Gerda De Backer, Roger De Moor, André De Ruyck, Hendrik De Vis, Tine Devos, Veerle Duportail,
Luc J. Eeckhout, Monique Loeman, Linda Martens, Guido Mortier, Luc Van De Kerckhove, Caroline Van Geyt,
Rosine Van Gysegem, Stefaan Van Hecke, Johanna Van Hoorebeke, David Verhaeghe, Pieter Verstraete,
Sara Waeytens, Gemeenteraadsleden
Bénédicte Buylen, Algemeen directeur
Verontschuldigd
Afwezig
Marijke Pruyt, Gemeenteraadslid

10. Retributies - vaststellen retributiereglement op het gebruik maken van het
activiteitenaanbod "Atelier Muziek"
DE GEMEENTERAAD,
Bevoegdheid
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking
hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op
het inwendige bestuur van de gemeente.
Rechtsgrond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41
 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking
en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende
de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register
 Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2018 betreffende vaststellen
retributiereglement op het gebruik maken van het activiteitenaanbod georganiseerd
door het muziekatelier
Motivering
De gemeente voorziet sinds jaar en dag in een kwaliteitsvol activiteitenaanbod van
muziekateliers, naast de academie voor Podiumkunsten Gent. Dit aanbod bestaat uit
algemene muzikale vorming, instrumentenleer, een combinatie van beiden, workshops,
samenzang,...

Het is wenselijk een aantal wijzigingen door te voeren met het oog op volgend
schooljaar: 01. aanpassen prijzen conform de aangepaste visie rond de Atelierwerking:
geen kortingen meer op vakkenpakketten en een herziening van de prijzen zodat
dezelfde prijzen worden gehanteerd voor gelijkaardige lessen; 02. bepalingen rond
toekennen UiTPAS-tarief gelijk trekken met andere vrijetijdsdiensten; 03. stroomlijnen
kortingen voor jongeren en prijsverschil Merelbekenaars / niet-Merelbekenaars; 04.
verduidelijken en aanpassen van bepalingen rond inschrijvingen en
annuleringsvoorwaarden.
Financieel kader
Het krediet is voorzien op de jaarbudgetrekening 2021/GBB-VRT/082000/7010002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1.

§1.

Het retributiereglement op het gebruik maken van het
activiteitenaanbod “Atelier Muziek”, in de bijlage, wordt
vastgesteld.

§2.

Het retributiereglement treedt in werking vanaf 1 juli 2021.

§3.

Het besluit van 26 juni 2018 betreffende vaststellen
retributiereglement op het gebruik maken van het
activiteitenaanbod georganiseerd door het muziekatelier wordt
vanaf 1 juli 2021 opgeheven.

Artikel 2.

Het college van burgemeester en schepenen wordt met de
uitvoering van dit besluit belast.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

BIJLAGE

Retributiereglement op het gebruik maken van
het activiteitenaanbod “Atelier Muziek”

Artikel 1.
Met ingang van 1 juli 2021 wordt een retributie gevestigd op het gebruik van het
activiteitenaanbod van het Atelier Muziek, onderdeel van het aanbod Cultuurhuis
Merelbeke.

Artikel 2. Definities
01. Jongeren:
a. Personen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt op 31 december van
het inschrijvingsjaar
b. Personen welke ingeschreven zijn als student aan een hoger
onderwijsinstelling voor het academiejaar, waarin ze de lessen willen volgen,
en die de leeftijd van 26 jaar niet hebben bereikt op 31 december van het
inschrijvingsjaar. Hiertoe dient bij de inschrijving een studentenkaart te
worden voorgelegd voor het academiejaar, waarin ze de lessen willen volgen.
02. Volwassenen:
Personen die niet behoren tot de categorie van jongeren.

Artikel 3. Tarief
De tarieven omvatten de prijs in euro.
Merelbekenaars

Niet-Merelbekenaars

Individuele instrument
en/of zangles, voor een
volledig schooljaar – 20
minuten

200 euro

250 euro

Individuele instrument
en/of zangles, voor een
volledig schooljaar – 30
minuten (enkel mits
goedkeuring docent en
voldoende aantoonbare
ervaring)

300 euro

375 euro

Muziektheorie & Pop- en
Jazzharmonie, voor een
volledig schooljaar
(Groepslessen gedurende
het schooljaar waarin
theorie en praktijk
gecombineerd worden)

100 euro

125 euro

Samenspel & samenzang

65 euro

81 euro

Korte reeksen – basistarief
per avond / dagdeel

Variërend tussen de 5 à 20
euro

Variërend tussen 6 à 25
euro

Artikel 4. Andere bepalingen

§1. Korting
-

Jongeren (zie definitie artikel 2, 01.) krijgen 45% reductie op het gevraagde tarief
Houders van een UiTPAS regio Gent met kansentarief krijgen 80% reductie op het
gevraagde tarief. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere reducties.
§2. Concrete modaliteiten
-

Elke deelnemer kan zich maximaal voor 2 individuele instrumentlessen inschrijven
Het college van burgemeester en schepenen wordt expliciet gemachtigd de
concrete lijst met het volledige aanbod en tarieven vast te leggen binnen de
vooropgestelde minimum- en maximumgrenzen.
§3. Index
Het college van burgemeester en schepenen kan jaarlijks, per 1 januari, de tarieven
aanpassen aan de index van de consumptieprijzen, volgens volgende formule:
(R x I) / i
waarbij:
- R: de retributie zoals vastgesteld in dit reglement
- i: de index van de maand juni 2021
- I: de index van de maand juni van het voorgaande jaar
Het nieuwe bedrag, bekomen na de indexatie, wordt afgerond als volgt:
-

Van 0 tot 0,99 euro: afgerond naar de hogere 1 cent
Van 1 tot 9,99 euro: afgerond naar de hogere 10 cent
Van 10 tot 19,99 euro: afgerond naar de hogere 20 cent
Van 20 tot 49,99 euro: afgerond naar de hogere 50 cent
Vanaf 50 euro: afgerond naar de hogere euro

Artikel 5. Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
§1. De inschrijving wordt gedaan via team Cultuurhuis Merelbeke, voor de start van de
activiteit. Bij een minderjarige gebeurt de inschrijving door de ouders of de voogd van de
minderjarige.
Betalingsvoorwaarden:
-

De deelnemer krijgt een betalingsuitnodiging via het ticketingsysteem van
Cultuurhuis Merelbeke, welke via de webshop betaald kan worden. Enkel op
uitdrukkelijke vraag van de deelnemer kan er ook een factuur opgesteld worden.
- In geval van een reeks van een volledig schooljaar: de betaling dient uiterlijk de
laatste week van september voldaan te zijn. Indien geen betaling is gebeurd
tegen eind september, dan vervalt de inschrijving en, wordt de inschrijver niet
meer toegelaten tot deelname aan de activiteit.
- In geval van een kortlopende reeks: de betaling dient voor de start van de
activiteit voldaan te zijn.
§2. Inschrijven eens de reeks al gestart is kan uitzonderlijk, mits toestemming van de
docent en de coördinator atelierwerking. De deelnameprijs wordt niet aangepast.
§3. Voor het bepalen van het tarief “Merelbekenaar” wordt gekeken of de aanvrager of
de persoon die de minderjarige inschrijft inwoner is van de gemeente Merelbeke.

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden
Volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:
§1. Tot 14 dagen voor de start van de activiteit kan de deelnemer zijn deelname aan de
activiteit kosteloos annuleren en wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
§2. Nadien gelden de volgende bepalingen:
 In geval van een reeks van een volledig schooljaar:
o Tot 30 september kan de deelnemer zijn deelname aan de activiteit annuleren.
In voorkomend geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald, na afhouden

van 10,00 euro administratiekosten.
Na 30 september kan er enkel geannuleerd worden door de deelnemer in het
geval van ziekte of ongeval, indien er een doktersattest kan voorgelegd
worden. De annulatie geldt dan voor alle verdere lessen. In dat geval wordt
het inschrijvingsgeld van de overblijvende lessen pro rata terugbetaald, mits
afhouding van een administratiekost van 10 euro.
 In geval van een korte reeks:
o Vanaf 14 dagen voor de start van de activiteit kan er enkel geannuleerd
worden door de deelnemer in het geval van ziekte of ongeval, indien er een
doktersattest kan voorgelegd worden. In dat geval wordt een
administratiekost van 10 euro aangerekend.
o Na de start van de activiteit kan er enkel geannuleerd worden door de
deelnemer in het geval van ziekte of ongeval, indien er een doktersattest kan
voorgelegd worden. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld van de
overblijvende lessen pro rata terugbetaald, mits afhouding van een
administratiekost van 10 euro.
§3. Indien de activiteit door Cultuurhuis Merelbeke zelf wordt afgelast, dan wordt de
deelnameprijs integraal terugbetaald.
o

Artikel 7. Slotbepalingen
De invordering van deze retributie/deze tarieven zal gebeuren jegens de begunstigde van
de prestatie. In geval van twee of meer begunstigden zijn deze solidair en ondeelbaar tot
betaling gehouden. Gebeurt de inschrijving voor een minderjarige, dan is de retributie
verschuldigd door degene die de minderjarige heeft ingeschreven en door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot
betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud van de
minderjarige.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering van de retributie gebeuren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voor nietbetwiste retributies of via de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke procedure voor
betwiste retributies.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

