UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 25 oktober 2018
Goedkeuren van het retributiereglement voor het huren van muziekinstrumenten van de Hagelandse
academie voor Muziek en woord. 0)

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder, Annelies Ooms, Herman Weckx: Raadsleden;
Eva Poelemans: Algemeen directeur

Sara De Kock: Raadslid

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 09.03.2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30.12.2013, betreffende de goedkeuring van de verlenging
van de Intergemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst Hagelandse academie voor muziek, woord
en beeldende kunst tussen de gemeentebesturen van Rotselaar, Aarschot, Diest, Tremelo en
Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.09.2013;
Gelet op de aankoop van muziekinstrumenten met de bedoeling deze te verhuren aan de leerlingen
van de Hagelandse academie voor muziek en woord, afdeling Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, hierna genaamd HAMW en het
stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem een kader wil scheppen om de verhuring van
muziekinstrumenten mogelijk te maken en daardoor de financiële drempel wil verlagen voor de
leerlingen die voor bepaalde instrumenten kiezen in het kader van hun muzikale opleiding aan de
HAMW;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder, Annelies Ooms,
Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 10.11.2018 wordt een retributie geheven op het huren van een muziekinstrument.
Art. 2.
Het huren van instrumenten is enkel mogelijk voor leerlingen die als regelmatig èn
financierbaar zijn ingeschreven in de HAMW. Regelmatige en financierbare leerling is een
leerling die voldoet aan de geldende voorwaarden, uitgevaardigd door het ministerie van
onderwijs en vorming, op het ogenblik van de verhuur van het instrument.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld per schooljaar als volgt:

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.
Art. 10.

€ 05,00 voor een sopraanblokfluit
€ 20,00 voor een altsaxofoon, bugel, dwarsfluit, gitaar, hoorn, klarinet Bb, sopraansaxofoon,
tafelxylofoon, trombone, trompet of viool A*
€ 25,00 voor een viool B*
€ 30,00 voor een bariton of een cello
€ 40,00 voor een accordeon, hobo of een viool C*
€ 50,00 voor een althobo, baritonsaxofoon of een viool D*
*afhankelijk van de grootte van de viool
De retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
De kosten van normale slijtage van het instrument zijn ten laste van het stadsbestuur van
Scherpenheuvel-Zichem. Dit betreft o.a. kosten die moeten gemaakt worden om het
instrument terug in orde te brengen voor een volgende verhuring.
De huurder zal bij beschadiging van het instrument door nalatigheid of door onzorgvuldig
gebruik de herstelling laten uitvoeren op eigen kosten bij een gespecialiseerd vakman,
aangeduid door de directeur van de HAMW.
Bij onherstelbare beschadiging of verlies van het instrument betaalt de huurder aan het
gemeentebestuur – dat instond voor de aankoop van het betreffende instrument – de dan
geldende aankoopprijs van een nieuw instrument dat kwalitatief vergelijkbaar is met het
gehuurde instrument De huurder wordt aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten.
De huurder verklaart door de ondertekening van het “huurformulier muziekinstrumenten –
contract” kennis genomen te hebben van dit retributiereglement en verbindt er zich toe dit
retributiereglement na te leven.
Indien de huurder in gebreke blijft behoudt de HAMW zich het recht voor het instrument op
gelijk welk tijdstip van het jaar terug te vorderen.
In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Algemeen directeur,
get. Eva Poelemans.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Algemeen directeur,

de Burgemeester,

Eva Poelemans.

Manu Claes.

