GEMEENTE

ENEDE

^ffi

College van burgemeester en schepenen van 20.08.2019
Aanwezig
Philippe De Coninck
Burgemeester-voorzitter
David Vercauteren, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé

Schepenen
Frederik Willems
Algemeen directeur
Afwezig
Verontschuldigd
Servaas Van Eynde, Alex Meulebroeck

Schepenen

Besprekingen en besluiten van het College

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.2OL7,artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen
o Gemeenteraadsbesluít dd. 26.03.2015 - financiële dienst - retributie vaststellen van de
machtiging tot heffen van retributies en vaststellen van de voorwaarden.
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Budget 2018.

Verantwoording
r Het college van burgemeester en schepenen zette in zitting van 24.08.2017 het licht op groen om
een project op te starten rond de realisatie van een boek rond 'De laatste vissers van
Boekhoute'.
o Het boek luistert naar de naam 'Alles is gïrnaert' en is een uitgave van het gemeentebestuur van

r
o
o
o
r
o

Assenede.
Het boek is een opvolger van 'Onvoltooid Verleden Tijd' dat de Oost-Vlaamse cultuurprijs won.
De daaraan verbonden geldprijs van €5.000 werd volledig geherinvesteerd in de realisatie van dit
boek. Dit was een overeenkomst met Sam De Decker, auteur van Onvoltooid Verleden Tijd.
Na een informatier:onde en het consulteren van de markt werd Marc Van Hulle aangesteld als
auteur, Ludo Goossens als fotograaf en Steven De Dapper als grafisch ontwerper.
Het boek is een echt belevingsboek geworden en bundelt naast de verhalen van onze laatste
vissers ook heel wat andere troeven van Boekhoute.
Om het boek te kunnen verkopen dient een prijs bepaald te worden.
Het boek wordt voorgesteld aan de vooravond van de Gïrnaertfeesten.
Om het boek aan de man of vrouw te brengen wordt een overeenkomst gesloten met de vzw
Gïrnaertfeesten. Op Lg,20,2t en 22 september 2019 zullen zij het boek te koop aanbieden
tegen de prijs van €20,00. Per verkocht exemplaar ontvangen ze €5,00 als vorm van subsidie.

Stemmen
Met eenparigheid van stemmen.
BESTUIT

Artikell
Met ingang van 19.09.201-9 zal het boek 'Alles is gïrnaert' van Marc Van Hulle, Ludo Goossens en
Steven De Dapper te koop aangeboden worden tegen de prijs van €20,00 per stuk, exclusief de
verzendingskosten. De koper ontvangt een boek na contante betaling/overschrijving.

Art.2
Op 19,

20,2! en 22 september 2019 zal het boek te koop aangeboden worden door

de vzw

Gïrnaertfeesten. Per verkocht exemplaar ontvangen ze €5,00 als vorm van subsidie.

Art.3
Dit retributiereglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden
Namens het college

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Philippe De Coninck
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