
DE RJ\J\D DER GEMEENTE HAREN' 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haren d.d. 8 maart 2005; 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen de: 

LESGELDVERORDENING CENTRUM VOOR KUNST & CULTUUR HAREN 

Artikel 1 

B egripsomsc r ij vt n g e n 
Instelling Centrum voor Kunst & Cultuur Haren (af te korten als CKC-Haren) 
Leerling hij/zij, die als leerling of cursist van de instelling staat ingeschreven 
Instrumentale/ : wekelijkse lessen volgens een met de leerling afgesproken rooster gedurende 
vocale scholing een cursusjaar of lessen op afspraak door middel van een 5- of 10-urenkaart 
Directeur de directeur van CKC-Haren 
Cursusjaar een tijdvak dat begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli daaropvolgend 

h ... 

Artikel 2 

I os c hri jving /plaatsingsvolgorde 
1. Inschrijving kan alleen schriftelijk door middel van een inschrijfformulier of -kaart. Plaatsing 

voor instrumentale/vocale scholing, een cursus of een workshop geschiedt altijd in de volgor 
de: 
a. ingezetenen van de gemeente Haren die nog geen 8 jaar les bij het CKC-Haren volgden; 
b. ingezetenen van de gemeente Haren die al 8 jaar les bij het CKC-Haren volgden; 
c. niet-ingezetenen 

2. Leerlingen kunnen zich te allen tijde inschrijven voor instrumentale/vocale scholing. Na de 
inschrijving (die schriftelijk moet geschieden) wordt de leerling op een wachtlijst gezet. Plaat 
sing bij instrumentale/vocale scholing is afhankelijk van beschikbare tijd op het rooster van de 
docent. Zodra er ruimte is neemt de docent contact op voor een eerste lesafspraak. 

3. Inschrijving voor lessen op een tweede en volgende instrument is alleen mogelijk door middel 
van een urenkaart. Voorwaarde is dat de betrokken docent voldoende ruimte op zijn rooster 
heeft. 
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4. Leerlingen kunnen zich vóór aanvang van de cursus inschrijven. Na de inschrijving (die schrif 
telijk moet geschieden) wordt de leerling op een wachtlijst gezet. Een cursus gaat door bij vol 
doende deelname. Leerlingen worden schriftelijk op de hoogte gebracht of een cursus al dan 
niet doorgaat en of ze al dan niet geplaatst zijn. 

Artikel 3 

Lesgeldplich tige 
Voor elke leerling is lesgeld verschuldigd voor het volgen van lessen overeenkomstig de bepalin 
gen van deze verordening. 

Het lesgeld is verschuldigd voor: 
1. a. een leerling, staande onder de ouderlijke macht: door de vader of de moeder; 

b. een leerling, staande onder de voogdij van zijn vader of moeder: door degene die de voogdij 
uitoefent. 

2. Pleegouderlijke zorg vervult in dit opzicht de plaats van de ouderlijke macht of de voogdij van 
de vader en de moeder. Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor onderhoud en 
opvoeding van het kind van anderen als ware het een eigen kind, onafhankelijk van enige ver 
plichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor. 

3. Indien een rechtspersoon verzoekt om inschrijving van één van haar leden als leerling is de 
rechtspersoon lesgeld verschuldigd. 

4. Indien met toepassing van de vorige leden niemand kan worden aangewezen die het lesgeld is 
verschuldigd, is het lesgeld door de leerling zelf verschuldigd. 

Artikel 4 

Vaststellen van tarieven voor instrumentale en vocale scholing, cursussen, workshops en 
projecten 
1. De tarieven voor de verschillende lesvormen bij de instrumentale/vocale scholing en voor cur 

sussen, workshops en projecten muziek/dans/theater/beeldend worden jaarlijks in het jaarplan, 
bij de opstelling van de beheersbegroting voor het volgende cursusjaar, vastgesteld. 

2. Bij het vaststellen van de tarieven geldt als randvoorwaarde dat er een bepaald percentage van 
kostendekkendheid wordt gerealiseerd. Als uitgangspunt bij de berekening nemen we daartoe de 
totale kosten van instrumentale/vocale scholing, cursussen en workshops. Deze kosten bereke 
nen we naar aanleiding van de gegevens van de beheersbegroting en het lesurenoverzicht van 
het lopende jaar. 

3. De kostendekking van instrumentale/vocale scholing, cursussen en workshops moet vanaf cur 
susjaar 2005-2006 in totaal minimaal 60% bedragen. 

4. De tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 augustus aangepast aan de meerjarige nominale 
ontwikkeling van de lonen, zoals geraamd door het Centraal Planbureau en vertaald door de 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in de septembercirculaire betreffende het Gemeente 
fonds van het voorgaande jaar. 

5. Bij het vaststellen van de tarieven wordt, nadat de in artikel 4 lid 4 gemelde aanpassing is ge 
daan, bekeken of de vastgestelde verschillende tarieven in de in artikel 1 genoemde begroting 
leiden tot het in artikel 4 lid 3 gestelde. Zo niet, dan worden de betreffende tarieven extra ver 
hoogd. 

6. Alle tarieven worden afgerond op hele euro's. 
7. De tarieven voor instrumentale/vocale scholing worden voor leerlingen vanaf 21 jaar verhoogd 

met het wettelijk verplichte percentage voor af te dragen BTW. 
8. Niet-ingezetenen van de gemeente Haren die wekelijkse instrumentale/vocale lessen willen vol 

gen betalen een toeslag van 30% op de voor hen geldende tarieven. 
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Artikel 5 

Reductie 
1. Het verschuldigde lesgeld wordt, uitsluitend indien voldaan wordt aan de onderstaande voor 

waarden, volgens onderstaande tabel verminderd op aanvraag van: 
a. de vader of de moeder van een leerling staande onder de ouderlijke macht; 
b. degene die de voogdij uitoefent over een leerling; 
c. degene die de pleegouderlijke zorg vervult als bedoeld in artikel 3, lid 2; 
d. de leerling, indien met toepassing van artikel 3 lid 1, 2 en 3 niemand kan worden aangewe 
zen. 

Voorwaarde is dat: 
a. de lesgeldverschuldigde(n) behoren tot de doelgroep, zoals omschreven in lid 1 a en 
b. het aanvraagformulier om reductie volledig en juist is ingevuld en binnen vier weken na aan 

vang van de cursus is ingeleverd bij de instelling. 

la.De lesgeldverschuldigde(n) behoren tot de doelgroep indien: 
1. zijn/haar/hun netto besteedbaar inkomen maximaal 120% bedraagt van het normbedrag en I 
2. zijn/haar/hun vermogen niet meer bedraagt dan het overeenkomstig de bepalingen van de 
Wet Werk en Bijstand zogenoemde vrij te laten bescheiden vermogen. 

2. Reductietabel 

Netto besteedbaar inkomen Reductie 
t/m 105% van het normbedrag 75% 

van 106% t/m 110% van het normbedrag 50% 
van 111 % t/m 120% van het normbedrag 25% 

3. a. onder netto besteedbaar inkomen wordt verstaan het totale inkomen, vastgesteld overeen 
komstig de bepalingen van de Wet Werk en Bijstand; 
b. onder het vermogen wordt verstaan het vermogen, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van de Wet Werk en Bijstand; 
c. onder normbedrag wordt verstaan het bedrag, dat ingevolge de Wet Werk en Bijstand en de 
hierop betrekking hebbende gemeentelijke verordening, voor de lesgeldverschuldigde(n) nodig 
is om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. 

4. De bedoelde vermindering wordt niet verleend aan: 
• niet-ingezetenen van de gemeente Haren; 
• degene, die het lesgeld verschuldigd is voor het volgen van cursussen, ensembles, de harfa 

opleiding, workshops en de 5- of 10-uren kaart. 

Artikel 6 

Betaling 
1. Indien een leerling in de loop van het cursusjaar voor wekelijkse lessen instrumentale/vocale 

scholing wordt ingeschreven dan is lesgeld verschuldigd naar rato van de nog te volgen volle 
kalendermaanden die in het cursusjaar overblijven. 

2. Het lesgeld voor instrumentale/vocale scholing alsmede voor 10-urenkaarten kan worden vol 
daan: 
a. door middel van incasso 1n 8 termijnen of 
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b. op een wijze zoals op een te verzenden gedagtekende nota is aangegeven en wel in ten 
hoogste twee termijnen, waarvan de eerste vervalt vier weken na dagtekening van de nota. 
De tweede termijn vervalt acht weken na dagtekening van de nota 

3. Het lesgeld voor een 5-urenkaart moet worden voldaan op een wijze zoals op een te verzenden 
gedagtekende nota is aangegeven en wel in ten hoogste twee termijnen, waarvan de eerste ver 
valt vier weken na dagtekening van de nota. De tweede termijn vervalt acht weken na dagteke 
ning van de nota. 

4. Het lesgeld voor korte cursussen, workshops en projecten moet in één keer worden voldaan. 
Deelnemers aan een jaarcursus betalen in twee termijnen en krijgen daartoe een nota in het na 
jaar en een nota in het voorjaar. 

Artikel 7 

Ontheffing van betaling van lesgelden 
1. Op schriftelijk verzoek wordt door de directeur ontheffing van (een gedeelte van) het lesgeld 

voor instrumentale/vocale scholing verleend in de volgende gevallen: 
a. indien het onderwijs voor 1 februari van het cursusjaar schriftelijk bij de directeur 1s opge 
zegd: over de tweede helft van het cursusjaar. 
b. bij verhuizing naar elders (dat wil zeggen buiten de gemeente) of bij overlijden van de leer 
ling: naar rato van de na beëindiging van de inschrijving nog overgebleven volle kalendermaan 
den. 
c. indien een leerling wegens ziekte gedurende langer dan zes achtereenvolgende weken de in 
stelling niet heeft kunnen bezoeken: over de periode dat de instelling niet kan worden bezocht. 
De ziekte dient aangetoond te worden door een medische verklaring. 

2. Het CKC-Haren gaat bij inschrijving voor wekelijkse lessen instrumentale/vocale scholing uit 
van minimaal 34 lessen per cursusjaar. Indien buiten het vastgestelde vakantierooster om door 
afwezigheid van een docent gedurende het cursusjaar minder dan 34 instrumentale/vocale les 
sen zijn gegeven, vindt restitutie plaats van het verschuldigde lesgeld voor dat aantal lessen. 

3. In geval van 5- of 10-urenkaarten, cursussen, workshops en projecten wordt geen restitutie 
verleend. 

Artikel 8 

Uitsluiting van lessen 
De directeur is bevoegd een leerling van het volgen van lessen uit te sluiten, indien het lesgeld 
ondanks aanmaning niet binnen de gestelde termijn of termijnen is voldaan. 

Artikel 9 

Hardheidsclausule 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tege 
moet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze 
verordening mochten voordoen. 

Artikel 10 

Aanvang verordening/vervallen verordening 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2005. 
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2. Met ingang van 1 augustus 2005 vervalt de Lesgeldverordening Centrum voor Kunst & Cultuur 
Haren vastgesteld bij raadsbesluit van 17 februari 2003 met dien verstande dat zij van kracht 
blijft voor de periode waarvoor zij heeft gegolden. 

Artikel 11 

Benaming verordening 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Lesgeldverordening Centrum voor Kunst & Cultuur 
Haren. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Haren d.d. 25 april 2005. 

Haren, 

de raad voornoemd, 

w.g. R.T.F. Zeilinga 
griffier 

w.g. A.J. Gerritsen 
voorzitter 

1c wijziging d.d. 29 maart 2010. 

Tc ks tv c rw erk i ng/ V c ro rden i nge n / C: KC/ Les ge Id v c ro rd en ing 


