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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
: een revisievergunning voor een inrichting
Voor
voor de modelvliegsport
Locatie
: Polluxweg 10, 9641 MS Veendam
Datum ontvangst : 24 februari 2014 (V2014.037)

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.
Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen óf een melding moet doen.

Voor
: het verhogen van het dak van de garage
Locatie
: Torenstraat 140, 9648 CW Wildervank
Datum ontvangst : 26 februari 2014 (V2014.039)

Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en met
pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.
Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst
van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning krijgt
of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt
de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Continentenlaan 116, 9642 BJ Veendam
Datum ontvangst : 26 februari 2014 (V2014.041)
Voor
: het kappen van vijftien bomen
Locatie
: Borgerspark 69, 9642 LL Veendam
Datum ontvangst : 26 februari 2014 (V2014.042)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend:
Verzonden op 21 februari 2014
Voor
: het plaatsen van een erfscheiding
Locatie
: Vrijheidsweg 10, 9641 KR Veendam
Datum besluit
: 21 februari 2014 (V2013.215)
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
in heroverweging
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode in heroverweging naar aanleiding van een gegrond beroep (uitspraak
rechtbank 20 december 2014 nr. AWB 13/706) de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend:
Verzonden op 6 maart 2014
Voor
: het vergroten van de bestaande
Bumar supermarkt
Locatie
: Beneden Oosterdiep 165-07,
9645 LN Veendam
Datum besluit
: 4 maart 2014 (V2012.242)
Beroep
Tegen deze beschikking (V2012.242) kan binnen zes weken
na de verzenddatum beroep worden ingesteld.
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Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de
Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus
150, 9700 AD Groningen).
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkening). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ontwerpbestemmingsplan
Veendam Centrum
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat met ingang van donderdag 13 maart 2014 het ontwerpbestemmingsplan ‘Veendam Centrum’ ter inzage ligt.
Inhoud van het plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden die
globaal worden begrensd door de stadsring: Jakob Bruggemalaan, Lloydsweg, Van Stolbergweg, Julianalaan, Sorghvlietlaan (inclusief Arrivalocatie) en Buitenwoellaan. Het
bestemmingsplan is bedoeld als algehele herziening van het
geldende bestemmingsplan dat is vastgesteld in 2007. In het
plan worden onder andere het nieuwe horecabeleid, de
beleidsuitgangspunten voor wonen boven winkels en voor
kamerverhuur en het streven naar een compact kernwinkelgebied ruimtelijk vertaald. Tevens wordt de invulling van
enkele ontwikkellocaties mogelijk gemaakt.
Ten opzichte van het voorontwerp waarop inspraak is verleend, zijn wijzigingen in het plan aangebracht, onder andere
ten aanzien van mogelijke woningbouwlocaties.
Plan inzien
Met ingang van 13 maart 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Veendam Centrum’ gedurende zes weken tijdens
openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn
ook te raadplegen via www.veendam.nl (Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden → Centrum) en
www.ruimtelijkeplannen.nl (een rechtstreekse link is te vinden
op de website van de gemeente).
Reageren?
Wilt u reageren? U kunt tot 24 april 2014 een schriftelijke of
mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u sturen naar de raad, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient
u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
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Vaststelling hogere grenswaarden
geluidhinder Lloyds Terras, Havenstraat
en Prins Hendrikplein
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te
stellen in verband met het eveneens in ontwerp ter inzage liggende ontwerp-bestemmingsplan ‘Veendam Centrum’.
Een drietal ontwikkelingsgebieden binnen het plangebied
Centrum ligt binnen een geluidzone:
a. Lloyds Terras (zone vanwege verkeerslawaai en industrielawaai);
b. Havenstraat 3-5 (zone vanwege industrielawaai);
c. Prins Hendrikplein, hoek Boven Westerdiep (zone vanwege verkeerslawaai).
Om de plannen op deze locaties te kunnen realiseren dienen
hogere waarden te worden vastgesteld. Nadere toetsing (de
toetsingsformulieren liggen ter inzage) heeft uitgewezen dat
de benodigde hogere waarden kunnen worden vastgesteld.
Ontwerpbesluit inzien
De stukken die op deze deelgebieden betrekking hebben
liggen vanaf 13 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis tijdens openingsuren.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.veendam.nl
(Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden
→ Centrum).
Reageren?
Wilt u reageren? U kunt tot 24 april 2014 een schriftelijke of
mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus
20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor
overleg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de gemeente.

Inspraak beeldkwaliteitsplan
Lloyds Terras
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat met ingang van donderdag 13 maart 2014 het ‘Beeldkwaliteitsplan Lloyds Terras 2014’ ter inzage ligt.
Inhoud van het plan
Dit beeldkwaliteitplan heeft tot doel de esthetische kwaliteit
van de toekomstige invulling van het herontwikkelingsgebied
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Lloyds Terras te stimuleren en een leidraad te bieden bij de
toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand.
Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op het Lloyds Terras,
dat is globaal het gebied tussen Spoorweg, Lloydsplein, Van
Stolbergweg en Molenstreek. Dit gebied is opgenomen in het
plangebied Veendam Centrum, waarvoor ook een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
Plan inzien
Het concept beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 13 maart 2014
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis tijdens
openingsuren. De stukken zijn ook te raadplegen via
www.veendam.nl (Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden → Centrum).
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Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Aanvragen:
- De heer S. Scholtens van het Cultuurcentrum Van Beresteijn, voor het organiseren van het Museumpleinconcert
op zaterdag 28 juni 2014 van 20.00 uur tot 22.30 uur op
het Museumplein te Veendam (briefnr. 201404390);
- De heer B. Koster van V.V. Wildervank, voor het organiseren van het Betonboor Bleeker Toernooi in het weekend
van 13 tot en met 15 juni 2014 met muziek en overnachtingen op het Sportpark Wildervank (briefnr. 201404606);

Reageren?
Ter voorbereiding op de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan wordt inspraak verleend aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben.
Wilt u reageren? U kunt tot 24 april 2014 een schriftelijke of
mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus
20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor
overleg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de gemeente.

- De heer B.Wever namens Stichting Bogdike, voor het organiseren van diverse evenementen op diverse locaties in
het centrum van Veendam:
- op zaterdag 3 mei 2014 van 12.00 uur tot 17.30 uur,
Flower Power Festival (briefnr.201404237);
- op zaterdag 24 mei 2014 van 11.00 uur tot 17.00 uur,
Kinderwoagenrace (briefnr.201404240);
- op zaterdag 14 juni 2014 van 10.00 uur tot 17.30 uur,
Goocheldag (briefnr.201404239);
- op zaterdag 5 juli 2014 van 12.00 uur tot 23.00 uur,
Night of the Guitars (briefnr.201404238);
- op zaterdag 16 augustus 2014 van 10.00 uur tot
17.30 uur, Hee Doe Kloune Dag (briefnr.201404236);

Activiteiten en evenementen

- De heer C.Tepper namens Stichting Rijdend Motorsport
Museum, voor het organiseren van Regelmatigheidsritten
voor historische motoren op zondag 27 juli 2014 van
10.00 uur tot 17.00 uur op het Industrieterrein ‘De Vrijheid’
te Veendam (briefnr.201402987).

Aanvraag
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning benodigd is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding. Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie
weken van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.
Zienswijzen en bezwaren
Binnen twee weken na bekendmaking van de aanvraag
kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar
voren brengen. Gedurende die termijn kunnen op het
gemeentehuis de aanvragen worden ingezien.
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Verleende vergunningen
- De heer B. Feiken namens de Stormvogels, voor het organiseren van de wielerwedstrijden de Grote Omloop van de
Veenkoloniën op zaterdag 5 april 2014 van 12.00 uur tot
17.00 uur met start en finish aan de Verlengde van Beresteijnstraat en de Kleine Omloop van de Veenkoloniën op
zaterdag 6 september 2014 van 10.00 uur tot 17.00 uur
met start en finish op de Zuidwending nabij de wielerbaan;
(briefnr. 201403487);
- Mevrouw L. Pol namens de Sportfederatie Wildervank,
voor het organiseren van de avondvierdaagse van 19 mei
tot en met 22 mei 2014 in Wildervank (briefnr.201404831).
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Verkiezing Gemeenteraad 2014
Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag
verkiezing
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op
woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Veendam maakt bekend, dat
op vrijdag 21 maart 2014 om 10.00 uur een openbare zitting
van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag
van de verkiezing wordt bekendgemaakt.
Plaats: Veendam
Datum: vrijdag 7 maart 2014

Verordening op de lesgelden ter zake van het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van de Muziek-,
Dans- en Theaterschool, gevestigd te Veendam.
Luidende als volgt:
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.1

1.2.

De voorzitter voornoemd,
S.B. Swierstra

1.3

1.4

Verordening lesgelden Muziek-, Dans- en
Theaterschool Veendam

1.5

Deze verordening heeft als doel nadere regels te stellen
betreffende de lesgelden ter zake van het verstrekken van
onderwijs aan de leerlingen van de Muziek-, Dans- en
Theaterschool, gevestigd te Veendam.

1.6

1.7
Juridische grondslag: Artikelen 147 en 149 Gemeentewet
Datum en nummer ingetrokken raadsbesluiten: 4 juni 2012
Datum en nummer nieuw raadsbesluit: .3 maart 2014

1.8

Datum bekendmaking Veendammer: 12 maart 2014.
Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2014

1.9

Citeertitel: Verordening lesgelden Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam
nummer 2014R0003

1.10

de raad van de gemeente Veendam, gelezen het voorstel van
burgemeester en wethouders van 14 januari 2014, overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen betreffende de lesgelden ter zake van het verstrekken van
onderwijs aan de leerlingen Muziek-, Dans- en Theaterschool, gevestigd te Veendam, gelet op de artikelen 147 en
149 van de Gemeentewet, b e s l u i t vast te stellen de
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1.11

1.12

burgemeester en wethouders
burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;
de school
de Muziek-, Dans- en Theaterschool "Veendam";
cursusjaar
het schooljaar, te weten van 1 augustus tot en met
31 juli;
leerling/cursist
een ieder, die aan de onder artikel 1.2 genoemde
school is ingeschreven om onderwijs te volgen;
meerderjarige leerling
de leerling die op het moment van inschrijving 18 jaar
of ouder is;
de minderjarige leerling
de leerling die voor 1 augustus van het cursusjaar nog
geen 18 jaar is;
onderwijs
de muziek-, dans- en theaterlessen, dan wel cursussen
die door de school worden verstrekt aan een leerling/
cursist. De lessen kunnen bestaan uit individuele lessen, groepslessen en klassikale lessen.
lesgeld
het tarief dat overeenkomstig de bepalingen van deze
verordening en de nadere regels voor het volgen van
onderwijs aan de school is vastgesteld;
gereduceerd tarief
het lagere tarief dan het lesgeldtarief dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de nadere
regels voor het volgen van onderwijs aan de school is
vastgesteld;
restitutie
het bedrag dat in voorkomende gevallen als bedoeld in
artikel 10 aan de lesgeldplechtige wordt teruggegeven;
maand
kalendermaand, een aaneengesloten periode van 30
dagen;
kwartaal
een aaneengesloten periode van 3 maanden;
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1.13 inkomen
1. het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting
1964,verminderd met:
a. het vakantiegeld;
b. de ingehouden loonbelasting;
c. de ingehouden premies volksverzekeringen;
2. de niet als loon genoten zuivere inkomsten, bedoeld
in afdeling 3, van hoofdstuk II van de Wet op de
inkomstenbelasting 2001, en;
3. een vierde deel van de winst uit een onderneming,
bedoeld in artikel 2 van hoofdstuk II van de Wet op
de inkomstenbelasting 2001, genoten in het
kalenderjaar voorafgaande aan het cursusjaar
waarvoor men lesgeld verschuldigd is;
1.14 verzamelinkomen
het totaal van de inkomsten van de lesgeldplichtige en
(eventueel) zijn / haar partner
1.15 partner
1. degene met wie de lesgeldplichtige is gehuwd en
van wie hij/zij niet duurzaam gescheiden leeft;
2. degene met wie de lesgeldplichtige ongehuwd
samenwoont als waren zij gehuwd.
1.16 lesgeldplichtige
1. voor de minderjarige leerling de ouder, voogd of
verzorger van deze leerling;
2. voor de meerderjarige leerling, de leerling zelf.
1.17 Reikwijdte verordening
De verordening is van toepassing op leerlingen woonachtig binnen de gemeente Veendam.
1.18 Niet-gesubsidieerde lessen
kostendekkend lesaanbod voor ingezetenen en niet-ingezetenen

3.2

Artikel 3. Uitschrijving
3.1

Indien een leerling of cursist geen onderwijs meer aan
de school wil volgen, deelt de leerling of de lesgeldplichtige dit voor 1 juni van het lopende cursusjaar
schriftelijk aan de leiding van de school mee.

Indien een leerling of cursist gedurende het lopende
schooljaar geen onderwijs meer wil volgen, deelt de
leerling/lesgeldplichtige dit voor 1 december van het lopende cursusjaar schriftelijk aan de leiding van de
school mee. (zie ook artikel 10.5)

Artikel 4. Cursusjaar
4.1
4.2

Het tijdvak waarover het lesgeld wordt berekend is
gelijk aan het cursusjaar.
De omstandigheden bij het begin van het cursusjaar
zijn bepalend voor de vaststelling van het lesgeld.

Artikel 5. Lesgeldplicht
5.1

5.2

5.3

Terzake van het aan leerlingen verstrekken van onderwijs door of vanwege de Muziek-, Dans- en Theaterschool te Veendam is lesgeld verschuldigd
overeenkomstig de navolgende bepalingen.
Lesgeld wordt in rekening gebracht voor elke leerling /
cursist die in het cursusjaar aan de muziekschool staat
ingeschreven.
Voor een leerling / cursist, die in de loop van het cursusjaar is ingeschreven, is het lesgeld verschuldigd
over zoveel maanden als er na de toelating in het cursusjaar over zijn. Een gedeelte van een maand wordt
daarbij voor een gehele maand gerekend.

Artikel 6. lesgelden voor minderjarige leerlingen
(individueel- en groepsonderwijs)
6.1

Het lesgeld per cursusjaar per ingeschreven minderjarige leerling voor het verstrekken van individueel onderwijs gebaseerd op 25 minuten les bedraagt :
a. voor de eerste leerling uit een gezin € 370,b. voor de tweede leerling uit een gezin € 310,c. voor de derde en volgende leerling(en) uit een gezin
€ 280,-

6.2

Bij meerdere minderjarige leerlingen uit een gezin worden de oudste, de op een na oudste en de daarop volgende leerling als respectievelijk de eerste, de tweede
en de derde leerling aangemerkt.

6.3

a. afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen
kan een lesgeldplichtige in aanmerking komen voor het
volgen van lessen tegen gereduceerd tarief;

Artikel 2. Inschrijving en plaatsingsvolgorde
Reikwijdte verordening
2.1. De ingezetene van de gemeente Veendam, die onderwijs wil volgen aan de school moet zich daarvoor inschrijven.
2.2. Niet-ingezetenen van de gemeente Veendam kunnen
niet-gesubsidieerde lessen volgen. Zij dienen zich daarvoor in te schrijven bij de school
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6.4

6.5

6.6

b. om in aanmerking te komen voor het volgen van
lessen tegen gereduceerd tarief wordt het volgende
in overweging genomen:
1) het verzameljaarinkomen van de lesgeldplichtige,
zoals is vastgesteld door de belastingdienst over
het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het
begin van het cursusjaar of, indien de gegevens
hierover voor de aanvang van het cursusjaar
beschikbaar zijn, over het kalenderjaar dat een
jaar voorafgaat aan het begin van het cursusjaar,
mits laatstgenoemd inkomen meer dan 10%
lager is dan het verzamelinkomen over het daar
aan voorafgaande kalenderjaar;
2) het verzamel jaarinkomen, zoals is vastgesteld
door de belastingdienst, van de echtgeno(o)t(e)
van de lesgeldplichtige, dan wel degene met wie
hij / zij samenwoont;
3) indien de lesgeldplichtige niet in de
inkomstenbelasting wordt aangeslagen, wordt
onder verzameljaarinkomen verstaan het bruto
jaarinkomen (inclusief overhevelingstoeslag)
minus de forfaitaire aftrek geldende voor dat
belastingjaar.
Indien de lesgeldplichtige bij inschrijving desgevraagd
niet de vereiste bewijsstukken kan overleggen of niet
op tijd (vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar)
de vereiste bewijsstukken kan overleggen wordt het
verschuldigde lesgeld gebaseerd op het hoogste tarief.
Een bij de aanvang van de lessen minderjarige leerling
komt gedurende 9 jaar in aanmerking voor het volgen
van lessen tegen gereduceerd tarief, met dien verstande dat hij of zij in ieder geval tot zijn of haar 18de
jaar lessen tegen een gereduceerd tarief kan volgen.
Een uitzondering vormt de leerling die ouder is dan 18
jaar, maar nog op het Algemeen Vormend Onderwijs,
het Voorbereidend Beroepsonderwijs of het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs zit. Deze leerling
komt in aanmerking voor het gereduceerde tarief, in
ieder geval als voldaan wordt aan het gestelde in de
artikelen 6.1, 6.2 en 6.3.
Het lesgeld per ingeschreven minderjarige leerling is
dan als volgt:

bij een belastbaar inkomen voor lessen met een
lesduur van minimaal 25 minuten voor de
1e leerling 2e leerling 3e e.v. leerling
(o.g.v. de wet IB of LB 2001)
tot 18.000
van 18.000 tot 23.000
van 23.000 tot 30.000
van 30.000 tot 39.000
boven 39.000

125
175
240
300
370

105
150
200
255
310

95
140
180
235
280
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Artikel 7. Lesgelden klassikaal onderwijs
Het lesgeld per leerling en per cursusjaar voor klassikaal
onderwijs bedraagt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

eerste jaar AMV/VIO 60 minuten (ca. 35 weken)
tweede jaar AMV/VIO 60 minuten (ca. 35 weken)
oriëntatiejaar, 45 minuten (ca 35 weken)
kleuter AMV 45 minuten (ca. 35 weken)
bewegingsvakken (ballet) 45 min. (ca. 35 weken)
bewegingsvakken (ballet) 60 min. (ca. 35 weken)
harfa A + B (20 minuten p.p.)
harfa C + D (30 minuten p.p.)
samenspel (20 lessen)
bandcoaching (20 lessen)
theaterles 60 minuten (voor 30 lessen)
theaterles 90 minuten (voor 30 lessen)
theaterles 120 minuten (voor 30 lessen)
theaterles 150 minuten (voor 30 lessen)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

190,190,170,170,130,170,150,220,135,135,160,230,285,325,-

Artikel 8. Overige bepalingen lesgelden en tarieven
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

Voor de meerderjarige leerling wordt het lesgeld als bedoeld in artikel 6 met € 235,- verhoogd, met dien verstande dat het lesgeld nimmer minder bedraagt dan
€ 370,- . Het lesgeld voor meerderjarigen boven de 21
jaar is inclusief BTW.
Tweewekelijkse les voor meerderjarigen is eveneens
mogelijk. Het lesgeld wordt dan gehalveerd.
Een gehuwde leerling beneden de 18 jaar wordt gelijkgesteld aan een meerderjarige leerling.
In afwijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel bedraagt het lesgeld voor een meerderjarige leerling die alleen een inkomen geniet in de vorm van een
studiefinanciering, € 210,-.
Een bij de aanvang van de lessen meerderjarige leerling
komt gedurende 5 jaar in aanmerking voor het volgen
van individuele lessen tegen gereduceerd tarief als bedoeld in artikel 6.3.
Nadat de periode waarin aanspraak kan worden gemaakt op het volgen van lessen tegen gereduceerd tarief als bedoeld in artikel 8.4 is verstreken, wordt het
normale lesgeld in rekening gebracht.
Het lesgeld voor kortlopende cursussen en workshops
wordt per activiteit bepaald.
Voor hen die als leerling zijn ingeschreven voor een cursusjaar en die bij de aanvang van dat jaar wegblijven, is
lesgeld over het eerste kwartaal van het cursusjaar verschuldigd, tenzij voor het begin van het cursusjaar
uiterlijk op 1 juni schriftelijk bericht van verhindering is
ingekomen.
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8.8

Ingeval van overschrijding van de in artikel 8.7 genoemde datum treden de artikel 10.4, 10.5 en 10.6 in
werking.
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10.6 Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde
datum is geen restitutie meer mogelijk.
Artikel 11. Wijze van betaling en termijnen

Artikel 9. Niet gesubsidieerd lesaanbod
Ingezetenen en niet-ingezetenen kunnen gebruikmaken van
een knipkaart voor instrumentale lessen en kunnen workshops volgen.
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5
9.6

De kosten voor een knipkaart bedragen € 185,-.
Voor een meerderjarige leerling bedragen de kosten
€ 240,-.
Het lesgeld voor meerderjarigen boven de 21 jaar is
inclusief BTW
Een knipkaart geldt voor 300 minuten, op te nemen in
10 maal 30 minuten per les of 15 maal 20 minuten per
les.
Een knipkaart geeft geen recht op gratis deelname aan
ensembles en theorielessen.
Een knipkaart is maximaal 1 cursusjaar geldig.
Workshops worden ad hoc aangeboden en zijn kostendekkend

Artikel 10. Vrijstelling lesgeld en restitutie
10.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien de
lesgeldplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar het lesgeld te betalen, geheel of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van de betaling van het
lesgeld.
10.2 De lesgeldverplichting vervalt bij overlijden van de leerling en bij vertrek uit de gemeente Veendam; restitutie
van het over de resterende maanden betaalde lesgeld
geschiedt na schriftelijk verzoek.
10.3 Lesgelden worden, na een schriftelijk verzoek daartoe,
gedeeltelijk gerestitueerd, indien
a. de leerling zich meer dan 4 weken wegens ziekte
(tijdig) heeft afgemeld,
b. de leerling meer dan 2 weken achtereen geen les
heeft gehad wegens ziekte of afwezigheid van de
docent;
10.4 Het minimumbedrag van restitutie, zoals bedoeld in
artikel 10.3, bedraagt € 10,-.
10.5 Indien een leerling / cursist zich voor 1 december van
het cursusjaar schriftelijk bij de leiding van de school
heeft opgezegd, heeft de leerling / cursist recht op restitutie van lesgeld voor de laatste periode van het cursusjaar van ten hoogste 6 maanden;

11.1 Het lesgeld wordt in rekening gebracht door toezending van een beschikking inclusief bijhorende nota of
acceptgirokaart.
11.2 Het lesgeld wordt in één termijn voldaan, tenzij wordt
gekozen voor een betaling in vier termijnen. (11.3). De
termijn vervalt 30 dagen na dagtekening van de beschikking bijhorende nota of acceptgirokaart.
11.3 Het lesgeld kan via een automatische incasso worden
voldaan, mits de lesgeldplichtige hiervoor toestemming
heeft gegeven. Het maximale aantal termijnen bedraagt
4 aaneengesloten maanden. Het minimumbedrag per
termijn bedraagt € 50,-.
Artikel 12. Niet tijdig betalen en opschorting lessen
12.1 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde lesgeld
wordt het volgen van de lessen opgeschort en kunnen
deze niet eerder worden hervat dan nadat het verschuldigde lesgeld met alle daarop vallende kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de
lesgeldplichtige is voldaan.
12.2 Het opschorten van de lessen leidt niet tot verminderen
van het verschuldigde lesgeld.
12.3 Wanneer de lesgeldplichtige nalatig blijft het verschuldigde bedrag te betalen, wordt dit lesgeld, verhoogd
met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ingevorderd.
Artikel 13. Beleidsregels
Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 14. Intrekking oude verordening
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening zal
de verordening vastgesteld op 4 juni 2012, nummer 2012
R0012/ Sector Samenleving behoudens overgangsrecht
worden ingetrokken.
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Artikel 15. Overgangsrecht
Verplichtingen die zijn reeds aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de op grond van de onder artikel 14
ingetrokken verordening.
Artikel 16. Inwerkintreding verordening
De verordening treedt, nadat zij is bekendgemaakt, in
werking op 1 augustus 2014
Artikel 17. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lesgelden Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam".
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Veendam d.d. 3 maart 2014
De griffier,
R. Brekveld

De voorzitter,
S.B. Swierstra
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Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. 0598-652222 of per mail.

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag
dinsdag t/m vrijdag
donderdag
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12:30 - 16:00 uur
08:30 - 16:00 uur
08:30 - 20:00 uur

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Klaas Steenhuis
klaas.steenhuis@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. 0598-652222.
Of zie www.veendam.nl voor de persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden.
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