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VAN DE GEMEENTERAAD
29 mei2OLT
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LLE

aanweztg:
burgemeester,
Dirk De Maeseneer,
voorzitter,
Freddy Van de Putte,
Van
Heesvelde,
Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin
schepenen,
Lutgarde Van Den Broecke,
Edouard de Potter d'lndoye, Wim Verween, Christine De Pus, Dominique Vandermeersch,
lsabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Anne Dalemans, Lieven
Volckaert, Christa Hijsselinckx, Jan Raepsaet, Kelly Dermul, Anneleen Monsieur,

.
Lena De

Semeenteraadsleden,
gemeentesecretaris.

Smaele,

De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en

43I2, L5";

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 248 tot en met 264 houdende het
administratief toezicht;

Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA 2004/03 van de Vlaams
minister van Binnenlandse aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 20L3 houdende de goedkeuring van het
m ee rj a re n p lan 2OL4-20L9 ;
Overwegende dat de gemeente een concert wil aanbieden en daarbij de 65-jarigen met partner
hierop wil uitnodigen en d¡t ¡n het kader van de seniorenweek;

Overwegende dat de gemeente dit concert ook wil aanbieden als bedanking voor de
gemeentelijke vrijwilligers wanneer zij niet voor gratis kaarten voor de 11 juliviering hebben
gekozen;
Overwegende dat Sarah Ferri geëngageerd werd om dit concert te verzorgen;

Overwegende het verslag van de cultuurraad van L9 april2OLT waarin dit werd besproken;

BESLUIT:

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het

retributiereglement voor het concert van Sarah Ferri als volgt goed:

Doelgroep

Prijs

Voorverkoop
Verkoo aan de kassa
-16
r
Wie in 2Ot7 65 aar werd of wordt, met
Gemeentelijke vrijwilligers

10 euro
L2 euro
5 euro

rtner

Gratis, op uitnodiging

Gratis, op uitnodiging, wanneer ze
niet kozen voor 2 gratis kaarten voor
de LL juliviering

Artikel2:
De Financiële Dienst en de dienst cultuur zullen een exemplaar van deze beslissing ontvangen

Artikel 3:
Deze beslissing wordt toegestuurd aan de toezichthoudende overheid en overgemaakt aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

namens de gemeenteraad,
de gemeentesecretaris
Lena De Smaele

de voorzitter
Freddy Van de Putte

voor eensluidend afsch rift,
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