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Besprekingen en besluiten van het College

Bibliotheek - Vaststellen van de retributie voor de lezing "Gender en Diversiteit" door Samuel Dali op 
05.05.2022 in bibliotheek Assenede.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 art. 56.

Wetten en Reglementen

 De gemeenteraadsbeslissing van 25.03.2021 houdende de machtiging van het college tot het 
heffen van retributies.

Verantwoording

 De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en schepenen de machtiging gegeven tot 
het heffen van deze retributies.

 Op donderdag 05.05.2022 organiseert de bibliotheek in samenwerking met Holebi Spirit een 
lezing door Samuel Dali met als titel “Gender en Diversiteit”. Deze lezing sluit aan bij zijn boek 
“Aan de achterkant was alles in orde: een meisje wordt man”. 

 Samuel Dali was in het voorjaar van 2022 op televisie in het programma Taboe. 
 Deze lezing gaat door in bibliotheek Assenede.
 We verwachten een opkomst van 20 aanwezigen. 
 De uitkoopsom van Samuel Dali bedraagt € 100,00 + vervoerskosten vanuit Antwerpen. Deze 

kosten zijn voor de helft ten laste van de bibliotheek en voor de helft ten laste van Holebi Spirit. 
Ook de inkomsten van de lezing worden gedeeld. 

 De retributie voor de deelname aan de lezing moet worden vastgesteld.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT



Artikel 1
De retributie voor de deelname aan de lezing Samuel Dali wordt vastgesteld op € 5,00.

Art.2 
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 3
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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