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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 28 april 2015 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk Tack, Anne Marie  

Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy 

Demets, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-Kokoszko,  Twighi 

Detavernier, Kim Delbeke 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Maurice Vanmarcke, Nicolas Duquesnoy 

  

Punt 6. Cultuur 

Goedkeuring principes opmaak seizoensprogrammatie 2015-2016, bijhorende 

ticketprijsbepaling & kortingsformules, samenwerkingsverbanden en publiciteit. 

 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het meerjarenplan doelstellingen zijn opgenomen om zoveel mogelijk inwoners 

aan kunst en cultuur te laten participeren dankzij een grote diversiteit in het aanbod en een 

evenwichtige spreiding over het grondgebied; 

Gelet op het voorstel van het Gemeenschapscentrum voor de seizoensprogrammatie 2015-2016; 

Gelet op het bijhorend voorstel van ticketprijzen  & kortingsformules 

Overwegende dat voor deze seizoensprogrammatie zoveel als mogelijk wordt samengewerkt met 

plaatselijke of regionale partners ;  

Overwegende dat voor de bekendmaking van dit seizoensaanbod ook wordt gebruik gemaakt van 

aangepaste publicitaire kanalen 

Overwegende dat dit voorstel zowel inzake geraamde uitkoopsommen en bijhorende technische 

onkosten voor de respectieve producties, als inzake te verwachten inkomsten  analoog is met de 

voorgaande werkjaren; 

Na bespreking 

BESLUIT: eenparig 

Art.1: De principes voor de opmaak van de seizoensprogrammatie 2015-2016 ( met bijhorende 

raming van uitkoopsommen en technische onkosten),  evenals de bijhorende ticketprijsbepaling, 

kortingsformules  en samenwerkingsverbanden, en de noodzakelijke publicitaire ondersteuning voor 

dit seizoensaanbod ( zoals in de onderscheiden rubrieken in bijlage toegelicht ) goed te keuren. 

Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 
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Gedaan in zitting als ten hoofde 

 

 

 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Waarnemend Secretaris   Voorzitter 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  4 mei 2015 

 

 

 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Waarnemend Secretaris   Burgemeester 

 


