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15. Tarieven opleidingen aan scholen en verenigingen - Delegatie naar college
Motivering
Aanleiding en context
Vanuit de scholen komt momenteel de vraag om een opleiding te voorzien om de leerkrachten LO
bijkomend te kunnen brevetteren. Dit komt door de gewijzigde leerlijn in leren zwemmen.
Deze opleiding is al voorzien geweest aan de redders van het gemeentelijke zwembad.
De scholen vragen of het mogelijk is om deze opleiding te voorzien. De kostprijs wordt verrekend aan
de scholen. Het past ook in het beleid van flankerend onderwijs om dit voor alle scholen te voorzien, als
ze erom vragen.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen, artikel 42 en 43.
Argumentatie
Het is billijk om de kostprijs te vragen.
Het past ook in het beleid van flankerend onderwijs om dit voor alle scholen te voorzien, als ze erom
vragen.
Het is organisatorisch aangewezen om het geheel (boeking opleiding, facturatie, vastlegging
infrastructuur) in dit geval in één hand te houden.
Wat
opleiding “opbouwen lessen en afnemen nieuwe zwembrevetten”
Kost
Kost 750 euro voor 15 personen of 50 euro per persoon
Aanvrager De leerkrachten zijn zelf vragende partij, dit is moeilijk te organiseren binnen een school
zelf
Waarom
Scholen zijn nog helemaal niet mee met de nieuwe leerlijn en kunnen ook geen brevetten
meer zwemmen op de oude manier vermits die brevetten niet meer voorradig zijn.
Financiële weerslag
Een nuloperatie. De kostprijs wordt eerst door het gemeentebestuur betaald, waarna ze wordt verrekend
aan de scholen.
Besluit
De raad beslist eenparig:
Artikel 1
De opleiding “opbouwen lessen en afnemen nieuwe zwembrevetten” goed te keuren en hiervoor de
kostprijs aan te rekenen.

Artikel 2
Het college te mandateren om opleidingen voor scholen en verenigingen tegen kostprijs te voorzien in
de toekomst.
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