PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE Z E L Z A T E
---------------------------------------------UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE
D.D. 08 DECEMBER 2005
---------------------------------------------------------------------------Aanwezig: HH. John Schenkels, burgemeester-voorzitter;
Paul Tollenaere, mevr. Nelly De Beule en Rony Schatteman,
schepenen;
Erick De Wispelaere, Frans Van Acoleyen, Willy Leclercq,
Charles Reynhout, Martin Acke, Carlo Van Hoecke, Frank
Bruggeman, Dirk Goemaere, Gino D’Haene, Kurt Van Weynsberghe,
mevr. Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, mevr. Jeannine
Verstraeten, mevr. Andréa Wolfaert, Rik Laureys, Kurt Reynhout
en mevr. Annie Chalmet, raadsleden;
Willy De Meyer, gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: de heren Hubert Stuyvaert en Frederik Uyttendaele, schepenen
----------------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING - PUNT 7 – EXTRA TOELAGE AAN HARMONIEËN
----------------------------------------------------------------------------DE RAAD:
−

Gelet op zijn besluiten d.d. 28 oktober 2004 en 16 juni 2005 houdende
betaling van een extra toelage van 1 000,00 euro per harmonie ter
financiering van de kosten verbonden aan het inrichten van een
muziekopleiding;

−

Overwegende dat via begrotingswijziging 2005 de nodige kredieten werden
voorzien om deze extra toelage op te trekken tot 4 000,00 euro op
jaarbasis en dit om de kosten te financieren verbonden aan een tweede jaar
muziekopleiding (1 000,00 euro) en aan het organiseren van individuele
lessen instrument (2 000,00 euro);

−

Overwegende dat aldus het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 juni 2005 dient te
worden aangepast;

−

Gelet op de nieuwe gemeentewet.

BESLUIT:
In openbare zitting
Met algemene stemmen:
Artikel 1: - Aan de harmonie Noorderlicht en aan de harmonie Vredekring wordt
vanaf heden per kalenderjaar een extra toelage van 4 000,00 euro per harmonie
toegekend welke zij dienen aan te wenden om elk 50% van de kosten te
financieren verbonden aan het inrichten van:
−

een eerste en een tweede jaar muziekopleiding (2 000,00 euro);

− individuele lessen instrument (2 000,00 euro).
Dit onderwijs wordt georganiseerd voor kinderen van het lager onderwijs.
Artikel 2: - De harmonieën mogen een eventuele bijdrage van maximum
30,00 euro per leerling en per schooljaar vragen; de harmonieën verbinden
zich ertoe de opleiding gedurende een volledig schooljaar te verzekeren;
indien door uitzonderlijke omstandigheden dit niet haalbaar is, zal de
gemeenteraad hiervan moeten worden verwittigd.
Artikel 3: - De toelage zal worden voorzien in de gewone begroting onder
artikelnummer 762/332-02.
Artikel 4: - Het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 juni 2005 wordt opgeheven.
Dagtekening als boven.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
De gemeentesecretaris
(get.) WILLY DE MEYER
In opdracht:
De gemeentesecretaris,

De burgemeester-voorzitter,
(get.) JOHN SCHENKELS
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
De burgemeester,

