UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 28.04.2016
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl
DE DONDER, schepenen;
Kaat OLIVIER, schepen van ambtswege;
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Louis HAERINCK, Sabine
DEKNUDT-MICHIELS, Antoon CALLEWAERT, Tundie D’HONT, Filip
TERRYN, Jurgen BEKE, Lien DE KETELE, Sophie MESPREUVE,
Matthias VANNESTE, Frieda DEJAGER, Rolande LIBERT, Mieke
OTTEVAERE en Philip GHEKIERE, raadsleden;
Paulien SANTENS, waarnemend gemeentesecretaris.
----11. Kunstonderwijs - schooljaar 2016-2017 - keramiekatelier Terra - inrichten en vaststellen
retributie
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
Meer en meer personen zijn op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en het
keramiekatelier Terra kan hierop een degelijk antwoord bieden.
Er is grote blijvende belangstelling voor de werking van het keramiekatelier Terra zodat het
bijgevolg opportuun is om opnieuw diverse lessenreeksen aan te bieden gedurende het
schooljaar 2016-2017.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 12 maart 2014 voor om
een lessenreeks van 26 ateliermomenten in te richten in plaats van een reeks van 13 lessen.
Het inschrijvingsgeld werd ook opgetrokken.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 2 maart 2016 voor om de
leergangen te organiseren onder dezelfde voorwaarden als bepaald in de gemeenteraad van
8 juli 2015:
- het inschrijvingsgeld te bepalen op 120 euro voor een lessenreeks van 26
ateliermomenten voor het schooljaar 2016-2017;
- 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:
o dinsdagnamiddag van 13.15 tot 16.15 uur;
o dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur;
o zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur.
- de lessenreeks te laten plaatsvinden in de lokalen van buurthuis de Wieke.
Het staat de gemeente vrij een keramiekatelier in te richten maar:
- er kunnen geen officiële en erkende attesten voor het gevolgde lessenreeksen worden
afgeleverd;
- er kunnen geen subsidies worden bekomen.

Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet stipuleert dat het vaststellen van de machtiging
tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van
de gemeenteraad behoort.
Artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet stelt dat binnen twintig dagen na de besluiten
van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de retributies, een kopie wordt
verzonden naar de provinciegouverneur.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het volgende:
Art. 1. - De lessenreeksen van het keramiekatelier Terra worden georganiseerd gedurende
het schooljaar 2016-2017 onder volgende voorwaarden:
- het inschrijvingsgeld voor een lessenreeks van 26 ateliermomenten voor het schooljaar
2016-2017 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:
o dinsdagnamiddag van 13.15 tot 16.15 uur;
o dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur;
o zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur;
- de lessenreeks te laten plaatsvinden in de lokalen van buurthuis de Wieke.
Art. 2. - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Agentschap Binnenlands
Bestuur, VAC Brugge, Koning Albert 1 laan 1/2 bus 103 te 8200 Brugge.
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