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EENMALIG GRATIS GEBRUIK MOBIEL PODIUM NAAR AANLEIDING VAN DE CORONACRISIS.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen), meer bepaald de
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met 288

(houdende de bekendmaking) en artikelen 326 tot en met 341) houdende het bestuurlijk
toezicht).

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
‘
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 houdende reglement uitleendienst:
wijzigingen.
Motivering
In het belang van de volksgezondheid nam de Belgische overheid een reeks extra
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 af te remmen.

Deze maatregelen zorgden ervoor dat het verenigingsleven zijn normale werking niet kon
ontplooien. Dit ging gepaard met inkomensverlies.
Het gemeentebestuur wenst verenigingen te ondersteunen door hen de kans te geven
éénmaal gratis gebruik te maken van het mobiel podium in de loop van de jaren 2021-2022.
Hierbij wenst het bestuur deze gunstmaatregel enkel toe te passen op verenigingen
aangesloten bij een Melse adviesraad, scholen op Mels grondgebied, Melse feest- en
wijkcomités en fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Melle. De andere
categorieën vermeld in het reglement van de uitleendienst komen hiervoor niet in
aanmerking.

e

Onder éénmalig gebruik verstaan we de periode tussen brengen en afhalen door de
gemeentelijke diensten, met een maximale duur van vijf dagen zoals ook in het reglement is
voorzien.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om in de loop van 2021-2022 elke vereniging
aangesloten bij een Melse adviesraad, school op Mels grondgebied, Melse feest- en
wijkcomité en fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Melle éénmalig
het mobiel podium gratis te laten gebruiken. Onder éénmalig gebruik wordt een
periode verstaan tussen brengen en ophalen met een maximale duur van vijf dagen
zoals voorzien is in het reglement.

Artikel 2

De dienst informatie, kermissen en feestelijkheden zal een kopie van dit besluit
ontvangen.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website en verstuurd naar
de toezichthoudende overheid.
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