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Afwezig:

Verontschuldigd

GOEDKEURING OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN INTERLOKALE VERENIGING
ACADEMIE DE KUNSTBRUG MELLE.

Juridische grond

o

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel
artikelen 392 tot en met 395.

¡
o

Decreet betreffende het deelt¡ds kunstonderwijs van 9 maart 2018.

2 en

inzonderheid

Besluit van de gemeenteraad van 5 april 1971 houdende muziekonderricht
oprichting te Melle van bijafdeling muziekacademie Gentbrugge.

-

vraag tot

Motivering

.

Op 25 augustus 1972 keurden de gemeentebesturen van Melle en Gentbrugge een
overeenkomst goed inzake het oprichten van een afdeling van de gemeentelijke
muziekacademie te Gentbrugge op het grondgebied van de gemeente Melle.

r

De muziekacademie te Gentbrugge, nu academie De Kunstbrug, kwam onder

de

bevoegdheid van de Stad Gent met de opname van Gentbrugge als deelgemeente bij de
Stad Gent.

o

Het deeltrjds kunstondenvijs in Vlaanderen werd grondig hervormd en op 9 maart 2018 werd
het nieuw decreet betreffende het deeltljds kunstonderwijs goedgekeurd. Door de
hervorming worden de huidige overeenkomsten tussen gemeentebesturen op vlak van het

deeltijds kunstonderwijs opgeheven. Tevens wordt

de oprichting van filialen en

vestigingsplaatsen op het grondgebied van een andere gemeente geregåld via de oprichting
van een interlokale vereniging conform artikelen 392 tot en met 395 uit het decreet lokaal
bestuur.

De lnterlokale Vereniging Academie de Kunstbrug Melle heeft als doelstelling om binnen de

a

krijtlijnen van de onderwijsregelgeving de organisatie van de Academie De Kunstbrug, met
inbegrip van haar vestigingsplaatsen, zo optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze
vorm van onderwijs zo toegankelijk en bereikbaar mogel¡k aan te bieden in de deelnemende
gemeenten. Hieruit kunnen gemeentelijke en intergemeentelijke activiteiten en projecten uit
voonvtoeten.

r
o

De Stad Gent treedt hierbij op als beherende gemeente en Melle is deelnemende gemeente.
Er wordt een beheerscomité opgericht waarin een lid van het college van burgemeester en
schepenen is afgevaardigd en waarvoor ook een plaatsvervanger wordt voorzien. De
gemeenteraad moet deze aanduiden.

lnspraak, advies en bijlagen

¡

Overeenkomst betreffende
Kunstbrug Melle.

¡

de oprichting van de interlokale vereniging Academie

De

Huishoudelijk reglement voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Academie de
Kunstbrug Melle.

Financieel kader
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Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit

Artikel

1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst betreffende de oprichting van

de

lnterlokale Vereniging Academie De Kunstbrug Melle goed.
Artikel 2

Deze overeenkomst gaat in op 1 april 2019 en is van onbepaalde duur.

Artikel

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement voor het Beheerscomité van de

3

lnterlokale Vereniging Academie de Kunstbrug Melle goed.
Artikel 4

De gemeenteraad heft de overeenkomst inzake het oprichten van een afdeling van
de gemeentelrlke muziekacademie te Gentbrugge op het grondgebied van de
gemeente Melle van 25 augustus1972 op met ingang van 1 april 2019.
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