Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 13 maart 2006

Aanwezig :
Voorzitter:

R. Verleye

Schepenen :

Hendrik Bogaert, Heidi Vanhaverbeke, André
Allemeersch, Daniël Vanhessche, Dirk Sanders,

Raadsleden :

Georges Lievens, Jacques Monteyne, Marc Deboel,
Robert Vanovenberghe, Frank D'Haene, Luc Puystiens,
Veronique Declerckl, Paul Vanden Bussche, Franky
Dereeper, Urbain Vanbossel, Claudia Coudeville, Joel
Acke, Sabine Bulcke, Reinhart Madoc, Guy Deklerck,
Walter Jodts, Paul Lippens,

Gemeentesecretaris :

G. Acke

Afwezig of verontschuldigd :

Betreft : 24 Gemeentetoelagen - gemeentelijke subsidie kermissen - aanpassing reglement. (Referte:
I/SEC/2006/55199)
Bij beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2002 werd goedkeuring gegeven aan het gemeentelijk reglement voor de
subsidiëring van het kermisgebeuren.
In het reglement was in artikel 2 voorzien dat de aanvraag dient te gebeuren voor 1 februari van het dienstjaar.
In de praktijk blijkt dat dit geen haalbare kaart is voor de meeste organisatoren. Daarom wordt voorgesteld om dit vereiste te
wijzigen in een verplichting tot aanvraag met een periode van 3 maand voorafgaand aan de manifestatie.
Voor het jaar 2006 ontving het schepencollege 1 tijdige aanvraag ten behoeve van het organiseren van randactiviteiten in het
kader van een rommelmarkt naar aanleiding van de kermis in de kern Jabbeke.
Het lijkt aangewezen om in het kader van het vertrouwensbeginsel deze aanvraag nog af te handelen volgens de oude
reglementering.
Aangezien er op datum van 1 februari slechts 1 aanvraag ontvangen werd, kon deze aanvrager aanspraak maken op de
gemeentelijke toelage voor het geraamde budget van 2.220,00 euro.
Raadslid Paul Vanden Bussche stelt de vraag of dit niet anders kan worden opgelost. Nu wordt het reglement gewijzigd “tijdens
de wedstrijd”, waardoor een bijkomende 2.200 euro wordt voorzien.
BESLUIT, met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1:
Het gemeentelijk reglement met betrekking tot het verlenen van een gemeentelijk subsidie naar aanleiding van de organisatie van
kermissen wordt in artikel 2 gewijzigd als volgt: de aanvragen moeten gericht worden ten aanzien van het college van
burgemeester en schepenen en dit ten laatste 3 maanden voorafgaand aan de datum van de manifestatie.
Artikel 2:
Dit gewijzigd reglement gaat in vanaf heden.
Artikel 3:
Het begrotingskrediet artikel 76305/332-02 ten bedrage van 11.100,00 euro zal bij een eerstvolgende begrotingswijziging
aangepast worden naar 13.220,00 euro.
Aldus beslist door de gemeenteraad van 13 maart 2006
G. Acke
Gemeentesecretaris

R. Verleye
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Gabriël Acke
Opgemaakt op 23 januari 2014

R. Verleye
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Voorzitter
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