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Verontschuldigd

Punt 8. Cultuur
Goedkeuring financiële tegemoetkoming voor uitzonderlijk gemaakte kosten door verenigingen-
huurders n.a.v. sluiting Speldoorn wegens overmacht

De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen, zowelfeitelijk als juridisch:
Begin januari werd de Speldoorn onverwachts om veiligheidsredenen gesloten voor alle verdere gebruik
door huurders-verenigingen;
Bepaalde gebruikers die op dat ogenblik reeds een reservatie in de Speldoorn hadden gemaakt,
moesten daardoor in allerijl een onderkomen zoeken in een andere gemeentelijke infrastructuur;
Hierdoor moeten sommigen ook extra onkosten maken om hun activiteit alsnog in vergelijkbare
omstandigheden te kunnen organiseren of hun publiek daarover te informeren;
Om hieraan tegemoet te komen, lijkt het billijk de extra en bewijsbare onkosten die hiervoor noodzakelijk
zijn aan de betrokken verenigingen-huurders te vergoeden;

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
De wet van2gjuli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiver:ingsplicht van bestuurshandelingen, en

latere wijzigingen;

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
AÉ.í:
Aan de verenigingen-huurders een financiële tegemoetkoming toe te kennen voor uitzonderlijk
gemaakte kosten n.a.v. het verplaatsen van een reeds gereserveerde activiteit in de Speldoorn naar

een andere gemeentelijke infrastructuur.
Deze onkosten dienen te worden bewezen aan de hand van facturen waaruit kan worden afgeleid dat

ze ook effectief noodzakelijk zijn om hun activiteit in vergelijkbare omstandigheden te kunnen laten

doorgaan en die reeds zelf door de betrokken verenging betaald werden en waarvan het bedrag hen

desgevallend wordt teruggestort,
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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 Vlaarnse Gewest, van het algemeen
bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
Algemeen directeur
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