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KAMPENHOUT
knap tandelijk

GEMEENTERAAI)
Uittreksel uit de notulen van de openbare vergader¡ng van 25 april2019
Aanwezig;

Kris Leaerts, burgemeester
Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Marleen Van de Wíele, Stefan
Vandevenne, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van
Meldert, Leen Michiels, Cedrlc Hoste, Nlls Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke,
gemeenteraadsleden
Gerry Croon, wnd. algemeen directeur

Verontschuldigd: Terry Horckmans,wnd.algemeendirecteur
Goedkcurlng tarþfrotlenent Kunstenatellcr
Aanlelding
Het tariefreglement van het Kunstenatelier dient bij aanvang van de legislatuur vernieuwd te worden moet opnieuw
worden voorgelegd aan de gemeenteraad omdat het huidig tariefreglement maar geldig is tot 30{6-2019. Aangezien
leerfingen zich kunnen inschrijven vanaf 04-05-2019 voor het schooljaar 2019-2020 (kermisweekend Relst), dient
dit een nieuw tariefreglement op de gemeenteraad van april goedgekeurd te worden.
Beoordellng

/
Budget
Er ls budget ingeschreven op sleutel l4ßlAOUOOglOt2lO}L
Jurldlsche context
Grondwet: artikel 173.
Decreet lokaal bestuur : artikel 40

S 3,

artikel 288 en artlkel 330

Eesluitvormingsproces
Jeugdraad d.d. 12-03-2019: positief advies
Cultuurraad d.d. 18-03-2019: positief advies
College van burgemeester en schepenen d.d, 21-03-2019: posítief advies

Eerdere besllsslngen
Gemeenteraad d.d. 07-05-2015: Tariefreglement Kunstenatelier,

Stemmlng
Goedgekeurd met eenparigheld van stemmen.

Besllsslng

årtlkell:
De

tarieven (lnschrijvingsgelden) voor het kunstenatelier per schoofaar als volgt vast te stellen:

Klnderen vanaf 6 iaar tot en met 18 l¡ar woonachti¡t ln de gemeente
- lsrê k¡nd of enig kind uit een gezin : 150 euro
- 2d" kind uit eenzelfde gezin : 125 euro
- vanaf 3d" kind uit eenzelfde gezin : 1(X) euro
Klnderen vanaf 6 laar tot en met 18 laar nlet-woonachtlr ln de ¡emeente
- lste klnd of enig kind uit een gezln: 200 euro
- 2d0 kind uit eenzelfde gezin : 175 euro
- vanaf3d" kind uit eenzelfde gezln : 150 euro

KAMPENHOUT
knap landelijk
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* onder woonochtig
in de gemeente wordt verstoon, de kinderen waoruon minstens één van beide ouders is
ingeschreven in het bevolkingsregister von de gemeente Kompenhout.

Artikel2:
lndien op l januari van het lopende schooljaar blijkt dat er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen
nog
inschrijven maar dan aan een verminderd tarief.
Klnderen vanaf 6 iaar tot en met 18 laar woonachtiçr in de gemeente
- I'te kind of enig kínd uit een gezin: 115 euro
- zde klnd uit eenzelfde gezln; 90 euro
- vanaf 3d" kind uit eenzelfde gezin: 65 euro
Klnderen vanaf 6 iaar tot en met 18 iaar niet-woonachtie* ln de cemeente
- 1*" kind of enig kind uit een gezin: 155 euro
- 2d" kind uit eenzelfde gezin : lt}() euro
- vanaf 3d" kind uit eenzelfde gezin: 115 euro
{ Onder woonochtig in de gemeente wotdt
verstoon, de kinderen wooruon minstens één vqn beide ouders is
ingeschreven in het bevolkíngsregÍster von de gemeente Kampenhout.

Artlkel3¡
De

tarieven (inschrijvingsgelden) voor het kunstenatelier per schooljaar als volgt vast te stellen:

Volwassenen (vanaf 19 jaar) woonachtir in de semeente
- 1'te lid uit een gezin: 200 euro
- 2d" lid uit eenzelfde gezin: 175 euro
- vanaf 3d" lid uit eenzelfde gezin: 150 euro

Volwassenen(vanaf 19 jaar) niet-woonachtlp In de qemeente
- 15te lid uit een gezin: 250 euro
- 2d" lid uit eenzelfde gezin: 225 euro
- vanaf 3d" lid uit eenzelfde gezin: 200 euro

Artikel4;
lndien op l januari van het lopende schooljaar blijkt dat er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen
nog
inschrijven maar dan aan een verminderd tarief.
Volwassenen(vanaf 19 jaar) r¿voonachtit ln de remeente
- 1'te lid uit een gezin: 165 euro
- 2d" lid uit eenzelfde gezin: 140 euro
- vanaf 3d" lid uit eenzelfde gezin: 115 euro
Volwassenen(vanaf 19 jaar) niet-woonachtiq ln de qemeente
- l'tu lld uit een gezln: 215 euro
- 2d" lid uit eenzelfde gezin: 190 euro
- vanaf 3d"lid uit eenzelfde gezin: 165 euro

Artikel5:
De tarieven vermeldt onder artikel 1 en 2 omvatten het lesgeld en het knutselmateriaal.
De tarieven vermeldt onder
artikel 3 en 4 omvatten uitsluitend het lesgeld en niet het knutselmateriaal.

Artikel6:
Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

ArtlkelT:
De inschrijvingsgelden worden gefactureerd en dienen betaald te worden binnen de
term'rjn die wordt vermeld op de
factuur.

AilikelS:
BÜ het n¡et tijdig betalen van de factuur wordt bij het versturen van een aangetekende
aanmaning 20 euro
aangerekend voor port- en admlnistratiekoste n.

Artikel9:
De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid
om de tarieven voor de
volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 300 euro.

Artlkel

l0:

Het voorgaande besluit van de gemeenteraad met hetzelfde onderwerp, namelijk ,Tariefreglement
Klnderkunstenatelier' d.d. 7-05-2015 wordt opgeheven vanaf 1-05-2019.
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Artlkel 11:
Dlt beslult treedt in werking vanaf 1-05-2019 en ls geldlg

tot

en met 30-06-2025.

Artlkel 12:
Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Opvolglng en communlcatle
De cultuurdlenst staat in voor de verdere uitwerking van deze beslissing.

raad van Kampenhout,

,{lli

wnd, algemeen directeur

voorz¡tter

