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De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 houdende het

administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en 43 52 ,15";

Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA 2004/03 van de Vlaams minister van
Bin nen la ndse Aangelegen heden, Cultuur, Jeugd en Am btena renza ken;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2OL2 ter uitvoering van het decreet van 6 juli
20L2 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van L7 december 2OL3 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2OL4-2O1"9; waarin publicaties in het kader van de doelstelling 'Melle werkt aan zijn
toekomst met aandacht voor het verleden';

Overwegende

dat Paul Neirinck het boek heeft samengesteld met de titel 'lk Zal Ze Horen

Roepen.

Oorlogsleed in Melle in L9L4', en dat hetzelfde werk is uitgegeven door Heemkundige Vereniging De Gonde;
Overwegende dat de gemeente van dit boek 250 exemplaren wenst aan te kopen, voorbestemd voorverkoop
en eventueel als relatiegeschenk;

Overwegende dat de gemeenteraad hiervoor de verkoopprijs dient vast te leggen;
Na beraadslaging,

BESLUIT
Artikel

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen

1

De gemeenteraad legt de verkoopprijs van het boek

'lkZalZe Horen Roepen. Oorlogsleed te Melle in 1914'

vast op L9 euro.

Artikel2
De Financiële Dienst en de Dienst Cultuur zullen een exemplaar van deze beslissing ontvangen

Artikel3
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 afschrift,
in opdracht :
de gemeentesecretaris

Lena De Smaele

de voorzitter

dy Van de Putte

