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Goedkeuring gemeentelijk reglement ter ondersteuning van culturele projecten
De raad van bestuur,
Gelet op het Gemeentelijke Reglement op de coproducties, goedgekeurd door de gemeenteraad op de
zitting van 20 december 2010;
Gelet op het aangepaste ‘Gemeentelijke Reglement op de coproducties’, goedgekeurd door de
gemeenteraad op de zitting van 25 februari 2016;
Gelet dat de voorbije jaren een aantal aanpassingen gebeurden in de organisatie van de coproducties,
waardoor een aanpassing op dit gemeentelijk reglement aan de orde is;
Gelet dat er tot nu toe geen algemeen reglement bestaat ter ondersteuning van projecten met een
cultureel gehalte;
Gelet op het voorstel voor een aanpassing op het Gemeentelijk reglement op de coproducties tot een
‘Gemeentelijk reglement ten voordele van ondersteuning van culturele projecten’;
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke adviesraad van 18 februari 2020;
Gelet dat voor dit reglement gebruik kan gemaakt worden van de bestaande kredieten voor de
organisatie van coproducties;
Gelet dat de raad van bestuur wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: Het ‘Gemeentelijk Reglement op de coproducties’ van datum 25 februari 2019 wordt
opgeheven als gemeentelijk reglement.
Artikel 2: Het ‘Gemeentelijk reglement ten voordele van ondersteuning van culturele projecten’ wordt
goedgekeurd.
Aldus gedaan en goedgekeurd.
Namens de raad van bestuur - AGB:
Bij bevel:
get. Bruno Debrabandere
Secretaris

get. Jan Stevens
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere
Secretaris

Jan Stevens
Voorzitter

