UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
03 mei 2022

Aanwezig:

Dirk De Maeseneer,
burgemeester-voorzitter;
Erwin Van Heesvelde, Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck,
Frederik De Buck, Frank De Vis,
schepenen;
Lena De Smaele,
algemeen directeur

RETRIBUTIE 11 JULIVIERING 2022.
Juridische grond
•

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.

•

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

•

Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019.

•

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.

•

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

•

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.

•

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

Motivering
•

De gemeente wenst op 11 juli 2022 een concert te organiseren in het kader van Vlaanderen
Feest. Hiervoor werden The Mellvids en Peter Koelewijn geëngageerd.

•

De gemeente wenst op die dag ook een drankje en iets te eten aan te bieden middels een
drank- en eetbon.

•

Het college van burgemeester en schepenen dient hiervoor de deelnameprijzen vast te
leggen.

•

UiTPAS en andere kortingssystemen zijn hier niet van toepassing aangezien het gaat om
eten en drinken. Het concert zelf is kosteloos.

Financieel kader
•

Inkomsten zijn te voorzien op BI 070900, AR 7010003.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de retributie voor de 11 juliviering: drank- en eetbon op 11 juli 2022 als volgt goed:
Datum
11 juli

Doelgroep
algemeen

Aantal
zolang de voorraad strekt

Prijs
6 euro

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,
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algemeen directeur
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voor eensluidend afschrift,
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