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Retributiereglement op inschrijvingen in het deeltijds
kunstonderwijs en op het gebruik van muziekinstrumenten.
- Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw
Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; mevrouw Annemie
Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de
heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Paul Moelans; mevrouw Pascale
Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera de Jong; de heer Stef Breugelmans; de heer Willy
Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter Roes; de heer John Guedon; de heer Eddy
Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman
Schaerlaekens; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Toon Otten

Verontschuldigd:
de heer Wannes Starckx; de heer Tom Versmissen
Contactpersoon
Eric Pelckmans

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vrijetijdspas werd vervangen door de UiT(korting)PAS. Dit wordt aangepast in het
retributiereglement. De UiTPAS is een spaarkaart en voor personen die recht hebben op het
kansentarief ook een kortingskaart, hier UiT(korting)PAS genoemd.
Juridische grond
De bepalingen van het Gemeentedecreet.
Het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de
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invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen
terzake.
Argumentatie
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de infrastructuur, verwarming, verlichting,
onderhoud, enz. die verband houden met de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs. Voor
Inschrijvers die geen inwoner zijn van Turnhout en de filiaalgemeenten wordt een hogere bijdrage
gevraagd omdat deze op geen andere manier bijdragen in de kosten.
In de stedelijke muziekacademie worden diverse muziekinstrumenten in bruikleen gegeven aan de
leerlingen. Voor deze uitleningen past het om een retributie te vorderen van de leerlingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode 7020000.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt als
bijdrage in de werkingskosten een retributie geheven op inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs
en op het gebruik van muziekinstrumenten door de leerlingen van de stedelijke muziekacademie.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie geheven op de inschrijvingskosten is verschuldigd door de inschrijver of de ouders van
deze persoon. De retributie op het gebruik van muziekinstrumenten is verschuldigd door de gebruiker
of de ouders van de gebruiker.
Artikel 3
tarief
Artikel 3.1: de retributie op de inschrijving als kostendeelname in de werkingskosten bedraagt:

 15 euro voor inwoners van Turnhout en de filialen;
 7,50 euro voor inwoners van Turnhout en de filialen die houder zijn van een UiT(korting)PAS;
 20 euro voor de overige inschrijvers.
Artikel 3.2: retributie op het gebruik van muziekinstrumenten:

 De retributie bedraagt 50 euro per schooljaar voor het gebruik van een muziekinstrument
indien het een eerste instrument betreft dat door een gezin wordt ontleend;

 Dit bedrag wordt herleid tot 45 euro voor het tweede en tot 40 euro vanaf het derde
instrument in éénzelfde gezin;

 De retributie is ondeelbaar en voor het ganse schooljaar verschuldigd, welke ook de datum
van de aanvraag of inlevering is;
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 Bij laattijdige inlevering van het instrument wordt aan de ontlener een bijkomende vergoeding
aangerekend van 12,50 euro per begonnen maand van laattijdige inlevering. De normale
inleveringstermijnen zijn vermeld in het reglement van orde zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad;

 In geval van ongeval, verkeerd gebruik, diefstal of verlies van het muziekinstrument, draagt
de schuldenaar alle aankoop- of herstellingskosten die hieruit voortvloeien.
Artikel 4
wijze van inning
Artikel 4.1: De retributie op de inschrijving is verschuldigd op het ogenblik van de inschrijving en zal
samen met het inschrijvingsgeld worden aangerekend.
Artikel 4.2: De retributie op het gebruik van muziekinstrumenten is verschuldigd op het ogenblik dat
de ontlening wordt aangegaan. De retributie wordt ingevorderd door middel van een factuur. De
factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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