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Frederik De Buck, Frank De Vis,

Sandra Arco,

schepenen;

algemeen directeur wnd.

RETRIBUTIE CONCERT FESTIVAL VAN VLAANDEREN 2022.
Juridische grond
e

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41 betreffende

de bevoegdheden van de gemeenteraad, artikelen 56 en 57 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen, en artikelen 388 tot en met 395
betreffende het bestuurlijk toezicht.
e

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

e

Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019.

e

Omzendbrief betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het provinciedecreet van 9 december 2005
KB/ABB2018/4 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Kansen en Armoedebestrijding.
e

Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende toetreding UiTPAS Regio Gent:
goedkeuring.

e

Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende meerjarenplan 2020-2025
deel gemeente — goedkeuring, meer bepaald actie 33: cultuur en sport in al zijn vormen naar
het brede publiek brengen.

e

Besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2021 houdende globaal retributiereglement
activiteitenaanbod georganiseerd door het departement vrije tijd, clusters jeugd en cultuur.

Motivering
e

De gemeenteraad wenst op vrijdag 14 oktober 2022 een concert te organiseren in het kader
van het Festival in Oost-Vlaanderen. Hiervoor werd Revue Blanche geëngageerd.

e

Het college van
leggen.

burgemeester

en schepenen

dient hiervoor de deelnameprijzen

Inspraak, advies en bijlagen
e

Advies van de cultuurraad van 18 januari 2022.

Financieel kader
e

Inkomsten zijn te voorzien op Bl 070900, AR 7010003.

vast te

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de retributie voor Revue Blanche
op 14 oktober 2022 als volgt goed:
Datum

Doelgroep

Aantal

14 oktober 2022 | Gewoon tarief
14 oktober 2022 | UiTPAS
kansentarief

Naargelang
beschikbare plaatsen

15 euro

met | Naargelang
beschikbare plaatsen

14 oktober 2022 | Houder EDC-kaart

14 oktober 2022 | Tegen
punten

Prijs

3 euro

Naargelang
7,5 euro,
mag
beschikbare plaatsen | gratis begeleider
meenemen

UITPAS- | Naargelang
beschikbare
plaatsen,

15 uitpas-punten
max

2

kaarten per persoon
Artikel 2

De financiële dienst en de cultuurbeleidscoördinator ontvangen een kopie van dit
besluit.

Artikel 3

Dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
namens het college van burgemeester en schepenen,

Sandra Arco

Dirk De Maeseneer

algemeen directeur wnd.

burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,
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Sandra Arco

Dirk De Maeseneer

algemeen directeur wnd.

burgemeester

