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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 9 september 2021

Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer,
lvan Flebus, Pieter Poriau, Rita De Pooter, Christel Covens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Gemeenteraadsleden

Retributiereglement op het uitlenen van muziekinstrumenten - GN20211152

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis
wordt gelegd in kwalitatief ondenuijs.
Actieplan: 4P000010 - Brecht zet in op kwaliteitsvol onderuvijs.
Actie: 4000051 .Dagelijkse werking muziekschool.
ARK: 7026000
Beleidsveld: BV 0820
Omschrijving: ontvangsten vergoeding muziekinstrumenten

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41 .

Historiek
Gemeenteraadsbeslissin g van 12 december 20í 9 over het retributiereglement op het uitlenen van
muziekinstrumenten.

Motivatie
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op
het uitlenen van muziekinstrumenten aan de leerlingen van de Gemeentelijke Muziekacademie.
ln de Gemeentelijke Muziekacademie worden diverse muziekinstrumenten in bruikleen gegeven aan de
leerlingen.
Deze retributie heeft tot doel een deel van de kosten te recupereren die gepaard gaan met het
organ iseren van deeltijds kunstonderuvijs.
ln het organiserend bestuur van Antwerpen heeft men de tariefstructuur gewijzigd en past men vanaf
schooljaar 2021-2022 een korting toe voor de huurgelden voor leerlingen die in aanmerking komen voor
een verminderd tarief. ln Brecht wordt voorgesteld deze korting eveneens toe te passen.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar het videobestand van 1.27.16 uur tot 1.32.12 uur.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel í Termijn
Vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het uitlenen van
muziekinstrumenten.
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Artikel 2 Toepassingsgebied
De retributie is verschuldigd door de leerlingen van de Gemeentelijke Muziekacademie die officieel
ingeschreven zijn en die een instrument in bruikleen wensen te krijgen. lndien de leerling minderjarig is, is
de retributie verschuldigd door de ouders of de personen die het hoederecht hebben over de leerling.
AÉikel3 Tarief
De retributie wordt vastgesteld op 75 euro per muziekinstrument per schooljaar wanneer de huurperiode
start tussen 1 september en 31 januari. Wanneer de huurperiode start na 31 januari is de retributie 50
euro per muziekinstrument.
Voor leerlingen met recht op verminderd inschrijvingstarief bedraagt de retributie 25 euro per
muziekinstrument per schooljaar. Wanneer de huurperiode ingaat na 31 januari, bedraagt de retributie 0
euro.
De waarborg is 100 euro voor leerlingen. Deze wordt terugbetaald bij het inleveren van het instrument, op
voorwaarde dat voldaan is aan alle contractuele verplichtingen.
Artikel 4 Vrijstellingen
Er zijn geen vrijstellingen voor deze retributie.
AÉikel 5 An nuleringsvoorwaarden
lndien de leerling tijdens het schooljaar stopt met de opleiding dient het gehuurde instrument ten laatste
15 kalenderdagen na de officiële datum van uitschrijving terug aan de academie bezorgd te worden.
Uitsluitend tot 30 september wordt huurgeld terugbetaald.
AÉikel 6 Wijze van betaling
De retributie en waarborg worden contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Artikel 7 Niet-betaling
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag (retributie en waarborg) wordt het instrument niet
uitgeleend aan de leerling.
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.
AÉikel 8 Schade of verlies
De leerling (bij minderjarigen: ouders of de personen die het hoederecht hebben over het kind) is
verantwoordelijk voor de kosten voor het vervangen of herstellen van het instrument ten gevolge van
verlies, diefstalof beschadiging door nalatigheid, verkeerd gebruik, ongeval(laten vallen, stoten ...)
tijdens de gebruiksperiode. De schade wordt gemeld aan de directeur van de Academie. Deze staat in
voor de herstelling bij een hersteller van zijn keuze. De herstellingskosten zullen afgetrokken worden van
de waarborg. lndien de waarborg ontoereikend is, staat de leerling (bij minderjarigen: ouders of de
personen die het hoederecht hebben over het kind) in voor de betaling van het saldo.
Artikel 9 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
AÉikel 10 Voorgaand reglement
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel
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