
Zitting Gemeenteraad 20/11/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
G. Galle, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, 
raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: E. Van Muysewinkel, schepen;

15. Aanpassingen gebruiksreglement culturele infrastructuur - 
goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet dat het visum van de financieel beheerder niet nodig is;

Gezien het gemeenteraadsbesluit dd. 14/04/2016(3) houdende de goedkeuring van het 
gebruiksreglement culturele infrastructuur Middelkerke en latere wijzigingen;

Overwegende de noodzaak om het gebruiksreglement van de culturele infrastructuur aan te passen 
vermits er een extra zaal, met name de Sint-Pieterskerk uit Sint-Pieters-Kapelle, onder het beheer van 
het gemeentebestuur, in se de cultuurdienst, valt en het de bedoeling is dat deze wordt gebruikt als 
gemeenschapszaal;

Gelet op het voorstel van de wijzigingen aan het gebruiksreglement culturele infrastructuur 
Middelkerke;

Overwegende dat het ontwerp van het gebruiksreglement van de culturele infrastructuur Middelkerke 
werd voorgelegd ter bespreking aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, bibliotheek 
en musea, vermits het tot hun bevoegdheden behoort advies te verlenen over alle aspecten van het 
beheer van het gemeenschapscentrum, de musea en de bibliotheek;

Gelet op het advies dd. 30/09/2019 van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, 
bibliotheek en musea, zijnde: het beheersorgaan adviseert de opname van de Sint-Pieterskerk in het 
gebruiksreglement van de culturele infrastructuur als positief;

Gezien het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: 
Artikel 1: 



In het gebruiksreglement culturele infrastructuur Middelkerke, zoals goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit dd. 14/04/2016(3) en later gewijzigd: 

- wordt in artikel 2 – Toepassingsgebied tussen de Zaal Wilskerke en de Gemeenteschool De Bonte 
Pier een rij ingevoegd, nl.:

- wordt in artikel 4 - Bijkomende voorwaarden – punt 4 tussen de woorden ‘Zaal Scora in Schore’ ‘en 
het Oud Gemeentehuis in Mannekensvere’ de woorden ‘zaal Wilskerke in Wilskerke, Sint-Pieterskerk 
in Sint-Pieters-Kapelle’ ingevoegd.

- wordt in artikel 6 – Betalingsmodaliteiten in de tweede alinea het woord ‘drie’ geschrapt en 
vervangen door ‘twee’.

- wordt in artikel 6 – Betalingsmodaliteiten de tweede opsomming, nl. ‘cash (te betalen aan de kassa 
van de cultuurdienst)’ geschrapt.

Artikel 2:
Dit besluit wordt bekend gemaakt op decretaal voorziene wijze.

Artikel 3: 
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de cultuurdienst.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker

Sint-Pieterskerk
Sint-Pietersstraat 1 B
8433 Sint-Pieters-
Kapelle 
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