PROVINCI E W EST-VLAANDEREN

ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 04 november 2019.

Aanwezig: S. Van Damme, voorzitter, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F.
Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, D. Butstraen, G. Vandevelde,
D. Nevens, T. Wouters, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur
Reglement gemeentelijke zalen. Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 40, 2B6$1 en
2BB;

Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 april2010 inzake de goedkeuring van het reglement
voor het ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur, zoals gedeeltelijk ingetrokken voor
wat betreft de materialen bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 januari 20'14 houdende de
hervaststelling van het reglement inzake het ter beschikking stellen van gemeentelijk materiaal;
Gelet op de motivering van onderhavig reglement, zijnde:

-

Het reglement voor het verhuur van de gemeentelijke infrastructuur is 9 jaar oud en voor sommige
onderdelen ervan, achterhaald

De ervaring in de toepassing van het reglement noopt vervollediging en een grondige aanpassing
ervan

De nieuwe zaal De Ruimte, gelegen in de gemeentelijke basisschool dient opgenomen te worden in
het reglement;

Gelet op de aanleiding, zijnde:
De evaluatie van het reglement, zoals besproken met het college van burgemeester en schepenen;

-

BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 april2010 inzake de goedkeuring van het
reglement voor het ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur, wordt met ingang
van heden ingetrokken.

Art.2:
Art.3:

Het reglement gemeentelijke zalen wordt hervastgesteld zoals in bijlage aan dit besluit.

Art.4:

Deze beslissing wordt bekendgemaakt volgens de wettelijke bepalingen en treedt op heden in
werking.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
dienst Verhuur Zalen & Materiaal
afdeling Technische Zaken
de financieel directeur

-

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD
voorzitter
wnd. algemeen directeur
Get. S. Van Damme
Get. A.
Voor eensluidend uittreksel
een directe
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