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7. Gemeentelijk kunstonderwijs - inrichting en retributie - goedkeuring

Aanleiding en context

De gemeenteraad wordt gevraagd om volgend schooljaar opnieuw gemeentelijk 
tekenonderwijs en lessenreeksen voor keramiekatelier Terra in te richten en de retributie 
voor het inschrijvingsgeld daarvan goed te keuren. 

Motivering

Jaarlijks wordt in Deerlijk kunstonderwijs ingericht. Gezien het succes van dit aanbod wordt 
voorgesteld om dit in het schooljaar 2019-2020 opnieuw in te richten.

1) Inrichten gemeentelijk tekenonderwijs schooljaar 2019-2020 en vaststellen retributie

De gemeenteraad wordt gevraagd om volgend jaar opnieuw gemeentelijk tekenonderwijs in 
te richten onder dezelfde voorwaarden als bepaald in de gemeenteraad van 8 juli 2015, 
namelijk:
• het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt 30 euro;
• enkel kinderen van het derde tot zesde leerjaar en eerste tot en met derde middelbaar 

worden toegelaten;
• ondeelbaar inschrijvingsgeld van 30 euro, met andere woorden, indien het kind stopt met 

het onderricht kan geen teruggave van het inschrijvingsgeld gevorderd worden;
• het onderricht (twee lesuren per week) per leeftijdsgraad vindt plaats:

◦ in Sint-Lodewijk – klaslokaal vrije basisschool op dinsdag en donderdag van 16.15 
uur tot 17.55 uur;

◦ in Deerlijk centrum – tekenklas ‘de beuk’, op woensdag van 13.15 uur tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 8.45 uur tot 12.15 uur.

De organisatie van het gemeentelijk tekenonderwijs vraagt per budgetjaar gemiddeld 800 
euro uitgaven (exclusief 11.000 euro personeelsgerelateerde kosten voor de lesgever), 
tegenover gemiddeld 1.800 euro inkomsten uit inschrijvingsgeld.
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Het staat de gemeente vrij dergelijk tekenonderwijs in te richten maar:
• er kunnen geen officiële en erkende attesten voor het gevolgde tekenonderwijs worden 

afgeleverd;
• er kunnen geen subsidies worden bekomen.

2) Inrichten lessenreeks keramiekatelier Terra schooljaar 2019-2020 en vaststellen 
retributie

Het inrichten en vaststellen van de retributie werd vastgelegd in de gemeenteraad van 8 juli 
2015. Het keramiekatelier Terra kent heel veel belangstelling en wordt georganiseerd per 
semester. Momenteel moeten de deelnemers zich inschrijven voor een volledig schooljaar 
lopende van september tot en met juni.

De gemeenteraad wordt gevraagd om volgend schooljaar opnieuw lessenreeksen voor 
keramiekatelier Terra in te richten onder deze voorwaarden:
• het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2019-2020 (26 ateliermomenten) bedraagt 120 

euro;
• ondeelbaar inschrijvingsgeld van 120 euro met andere woorden, als een cursist stopt met 

het onderricht kan geen teruggave van het inschrijvingsgeld gevorderd worden;
• er worden lessenreeksen van 26 ateliermomenten georganiseerd op voorwaarde dat er 

per lessenreeks minstens 9 inschrijvingen zijn;
• de lessenreeksen zullen doorgaan op:

◦ dinsdagnamiddag van 13.15 uur tot 16.15 uur;
◦ dinsdagavond van 19 uur tot 22 uur;
◦ zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur;

• de lessenreeks vindt plaats in de lokalen van buurthuis de Wieke.

De organisatie van keramiekatelier Terra vraagt per budgetjaar gemiddeld 1.700 euro 
uitgaven (exclusief 6.500 euro personeelsgerelateerde kosten voor de lesgever), tegenover 
gemiddeld 5.200 euro inkomsten uit inschrijvingsgeld en kleiverkoop.

Het staat de gemeente vrij een keramiekatelier in te richten maar:
• er kunnen geen officiële en erkende attesten voor de gevolgde lessenreeksen worden 

afgeleverd;
• er kunnen geen subsidies worden bekomen.

Juridische gronden

• Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, § 2, 14° Decreet Lokaal Bestuur
• Andere: Art. 40, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

Financiën

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

BESLUIT

Eenparig goedgekeurd

Artikel 1
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De gemeenteraad besluit de inrichting en retributie voor de gemeentelijke tekenschool goed 
te keuren.

Artikel 2

De gemeenteraad besluit de inrichting en retributie voor keramiekatelier Terra goed te 
keuren.
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