Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 23/05/2017 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer Flanders Classics nv
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het huidige tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur, vastgesteld
door de gemeenteraad op 27/03/2013;
 Overwegende dat de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek bevoegd is voor alle
aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement waarvoor de gemeenteraad
bevoegd is;
 Overwegende dat in Festivalhal Donkmeer op zondag 28 mei 2017 een bevoorradingsplaats wordt
ingericht voor de 1.000 kilometer ten voordele van Kom op tegen kanker, georganiseerd door
Flanders Classics nv;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voor deze activiteit ten
voordele van een goed doel vrijstelling te verlenen voor de huurprijs van Festivalhal Donkmeer;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan Flanders
Classics nv voor de 1.000 kilometer ten voordele van Kom op tegen kanker op zondag 28 mei 2017.
De raad staat een tariefvrijstelling toe.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT
- Flanders Classics nv, Harensesteenweg 228 te 1800 VILVOORDE
- de financieel beheerder
- de directeur van CC Stroming
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Kennisnemen programma en goedkeuren tarieven Waterfeesten 2017
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het budget voor 2017 dat werd goedgekeurd in gemeenteraad van 14 december 2016,
waarin kosten en inkomsten voor Waterfeesten zijn opgenomen;
 Overwegende dat de gemeenteraad het programma niet dient goed te keuren, maar dat het
college van burgemeester en schepenen het dossier ter kennisgeving voorlegt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die uit de evaluatie van vorige editie onthoudt dat
inwoners van Berlare het inkomtarief te hoog vinden en het antwoord hierop van schepen

Vandersnickt die 4,00 euro (voorverkoop) en gratis tot 12 jaar verdedigbaar vindt omdat op die
manier extra wordt geïnvesteerd in programmatie;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die uit de evaluatie van vorige editie de piste
onthoudt om op te splitsen tussen betalende en gratis feestzones en het antwoord hierop van
schepen Vandersnickt dat de huidige regeling een gelijk, billijk tarief garandeert voor alle
feestelijkheden.
BESLUIT:

18 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, René Kets, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx,
Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 stem tegen (Piet Vandoolaeghe)
4 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Neemt kennis van het programma, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit besluit.
ART. 2
Keurt volgende toegangstarieven voor Waterfeesten 2017 goed:
Inwoners via dienst citymarketing
4 euro
Kansarmen (via OCMW)
1 euro
Online
6 euro
Voorverkoop (kantoor & vvk-punten)
6 euro
Dagverkoop kassa
10 euro
Kinderen <12 jaar (geboren na 1 januari 2005)
Gratis
6 euro + begeleider
Personen met beperking
gratis*
Parking
2 euro
*indien persoon met beperking <12 jaar, ook 1 begeleider gratis toegang
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 4
Kondigt dit besluit af cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

