UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN : 27 SEPTEMBER 2011
Aanwezig :

Pierre Deneyer,De Burgemeester-voorzitter
Luc De Mulder, Armand Biesemans, Patrick Decat, Claudine Carels, Schepenen
Marc Deteye, schepen - Voorzitter OCMW
Willy Schollaert, Roger De Nauw, Ludo Van Paepegem, Rudy Suys, Kurt Penninck, Lutgarde De Borre, Maria De Beuf,
Hubert De Spiegeleer, Ludo Persoons, Nancy Praet, Sara De Pelsemaeker, Marleen Merckaert, Katrien Leirens,
Raadsleden
Kristof Andries, De Gemeentesecretaris

Ref. 561.1
RETRIBUTIEREGLEMENT MOBIELE INTERNETKLAS
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het cultuurbeleidsplan 2008-2013 van de gemeente Galmaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 27 december 2007;
Gelet op de doelstellingen uit het cultuurbeleidsplan (2008-2013):
“De gemeente Galmaarden wil extra inspanningen leveren om jongeren en senioren in contact te
brengen met cultuur in de ruimste zin van het woord. De gemeente speelt een actieve rol met
betrekking tot initiatieven die culturele belangstelling bij kinderen, jongeren, kansarmen en
senioren opwekken.”
“Het cultuuraanbod moet in Galmaarden zo divers mogelijk zijn. Het gemeenschapscentrum blijft
daarbij behouden als centrale plaats voor het herbergen van het aanbod. We streven naar een
stapsgewijze uitbreiding van het aanbod. Arch’educ, de regionale vormingshogeschool van
Vormingplus, wordt ingeschakeld om tot uitbreiding van het cultuuraanbod te komen.”
“Regionale samenwerking wordt benut om het bestuur van Galmaarden en van de andere
gemeenten in de streek in staat te stellen de beleidsdoelstellingen die ze gemeenschappelijk hebben
zowel financieel als organisatorisch eenvoudiger te realiseren.De regionale vormingshogeschool van
Vormingplus (Arch’educ) wordt ingeschakeld om het receptief aanbod van het gemeenschapscentrum
uit te breiden.”;
Gelet op het collegebesluit van 30 november 2010 betreffende de mobiele internetklas Arch’educ 2011-2014;
Overwegende dat de socioculturele dienst vormingen rond computergerelateerde items wil aanbieden;
Gelet op het feit dat de organisatie van vormingen een kostprijs met zich meebrengt voor de gemeente ;
Overwegende dat het noodzakelijk is om aan de participanten van deze vormingen een deelnameprijs te
vragen;
Gelet op het feit dat de overeenkomst Mobiele internetklas een richtprijs vermeldt van 10 euro per deelnemer
per sessie;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de tarieven vast te stellen via een retributiereglement;
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Overwegende dat de participatie van bepaalde doelgroepen gepromoot wordt en dit tot uiting moet komen in
de vastgelegde prijzen;
Voor de organisatie van activiteiten in het kader van de mobiele internetklas dient er een retributiereglement te
worden goedgekeurd.
Het tarief dat wordt voorgesteld is:
- per vormingssessie (3u): 7,5 euro per deelnemer;
Gelet op het collegebesluit van 22 augustus 2011 betreffende het retributiereglement Mobiele Internetklas,
BESLUIT : eenparig.
Artikel 1. :

Er wordt een retributiereglement vastgelegd voor de deelname aan vormingen in het kader van
de mobiele internetklas.

Artikel 2:

De retributie wordt vastgelegd op:
7.5 euro per deelnemer per vormingssessie (3u)

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door elke deelnemer en is:
- contant betaalbaar bij inschrijving, tegen afgifte van een ontvangstbewijs
- betaalbaar via overschrijving

Artikel 4:

Bij annulering wordt er geen terugbetaling verricht, behalve in geval van overmacht (ziekte
of onvoorzienbare afwezigheid die aan het gemeentebestuur vooraf wordt gemeld).

Artikel 5:

Bij niet-betaling wordt de persoon uitgesloten van deelname.

Artikel 6.:

Een door de gemeentesecretaris aangesteld personeelslid zal instaan voor de inning van de
ontvangsten.

Artikel 7. :

De ontvangsten van de activiteiten worden geboekt op artikelnummer 762/161-04 van het
exploitatiebudget 2011.

Artikel 8. :

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de
cultuurdienst.

Artikel 9. :

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de heer provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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