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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 10 mei 2021
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdonck Wim, Jan Van Hee, Christiaan Heekhaut,
raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Openbare zitting
14.

Goedkeuren tarieven Donkse Zomeravonden en kennisnemen programma

DE RAAD,
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

,

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op de zitting van burgemeester en schepenen van 10 februari 2021 inzake het
princiepsakkoord op de zomerevents.
Gelet op de zitting van burgemeester en schepenen van 14 april 2021 waarin de programmanota
en budgettering werden goedgekeurd.
Gelet op de zitting van burgemeester en schepenen van 28 april 2021 waarin het tariefvoorstel
werd goedgekeurd.
Overwegende dat de corona-pandemie de zomerevenementen nog zal impacteren en
evenementen als waterfeesten en Berlare Zingt niet coronaproof georganiseerd kunnen worden
zonder te raken aan de ziel of het programma.
Overwegende dat de honger naar cultuur bij het publiek groot is en daarom een corona-proof
zomeraanbod werd uitgewerkt op donderdag en vrijdag door dienst citymarketing en cultuurdienst
onder de werktitel Donkse Zomeravonden.
Overwegende dat deze zomeravonden gericht zijn op inwoners én toeristen en zoals bij de Donkse
Donderdagen worden opgezet ter ondersteuning van de lokale horeca en de toeristische handel.
Overwegende dat het telkens om volwaardige korte voorstellingen gaat ( +/- 60 minuten) waarbij
op vrijdagavond gekende namen worden geprogrammeerd.
Overwegende dat we in het kader van de corona-pandemie een volkstoeloop aan de ingang
moeten vermijden wat zeker op vrijdagavonden een reële situatie zal geven.
Overwegende dat het publiek overdekt zit wat het tarief bijkomend rechtvaardigt.
Overwegende dat om gezinnen met kinderen aan te trekken de prijs voor kinderen tot en met 16
jaar bewust laag wordt gehouden.
Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
Neemt kennis van het programma, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit besluit
ART. 2
Keurt volgende toegangstarieven op vrijdagavonden goed:
8 euro voor + 16 jaar
2 euro tot en met 16 jaar (kinderen geboren na 1 januari 2005)
1,5 euro kansentarief (vast bedrag voor halve dag activiteit i.k.v. UiT-werking)
ART. 3
Beslist de voorstellingen op donderdagavonden gratis aan te bieden.

ART.4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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