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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 juli 2020

SPORT, CULTUUR, LEREN EN BELEVEN

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Wout Maddens, schepen; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; mevrouw Ruth Vandenberghe, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Arne Vandendriessche, schepen

27 2020_CBS_01385 Retributies 2020 - Verkoopartikelen 
musea - Vaststellen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00569 - Retributies drankprijzen en verkoopartikelen 2020 - delegatie CBS - Vaststellen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te stellen, 
ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies. De gemeenteraad 
geeft echter vanaf 1 januari 2020 volledige delegatie aan het college van burgemeester en schepenen 
om het tarief en wijze van inning te bepalen voor drankprijzen en verkoopartikelen. Hierdoor kan op 
een vlotte manier ingespeeld worden op veranderende omstandigheden en kan een snelle en flexibele 
werking gegarandeerd blijven.

Het assortiment verkoopartikelen in de shop van Texture en van Toerisme wordt uitgebreid.

Argumentatie
De verkoopslijst van de musea werd als volgt uitgebreid:

II. Verkoopartikelen

1. Musea

1.7 Shop Texture Textiel

 Linnen mondmaskers: als promotie voor het gebruik van linnen liet Texture herbruikbare 
mondmaskers vervaardigen volgens het FOD model (met lintjes + etiket logo texture aan de 
zijkant ingenaaid). Na marktbevraging werd gekozen om deze te laten produceren in 
maatwerkbedrijf 't Veer, Industrielaan 32, 8930 Menen. De confectiekost was € 2,50 per stuk 
excl. BTW met een minimumafname van 250 stuks.  De linnen stof die hiervoor gebruikt werd 
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komt uit de voorraad van Texture.  De maskers zijn herbruikbaar en wasbaar op hoge 
temperatuur. Verkoopprijs € 7,00

1.8 Shop Texture boeken

 Levensdraden: een wereldgeschiedenis door het oog van de naald. Levensdraden is een even 
fascinerend als ontroerend boek over de grote sociale, emotionele en politieke betekenis van 
handwerk. Clare Hunter is textielkunstenaar en -curator. Zij schreef deze unieke geschiedenis 
met een grote kennis van een ambacht dat al te vaak over het hoofd is gezien of vergeten. De 
boeken werden aangekocht bij uitgeverij Pelckmans. Verkoopprijs: € 24,99

 Kant in Vlaanderen: de magie van kant tot leven gebracht. Kant is eeuwenoud en toch 
springlevend! De sobere witte vlasdraad op talloze manieren geklost tot transparante 
motieven is een uitdrukking van de verfijning van onze Vlaamse cultuur. Geschreven door 
Martine Bruggeman. de boeken werden aangekocht bij Uitgeverij Lannoo. Verkoopprijs € 
49,99.

 De Gouden draad: hoe stoffen geschiedenis schrijven. Het intrigerende verhaal over de rol die 
textiel heeft gespeeld in de geschiedenis van de mens: van de Egyptische mummies en de 
zijderoutes tot astronautenpakken. Geschreven door Kassia St Clair. De boeken werden 
aangekocht bij uitgevery Lannoo. Verkoopprijs € 24,99

 2. Toerisme

2.2 Boeken Toerisme

 Wandelgids Zuid-West-Vlaanderen: de vrijwilligers van de Werkgroep Trage Wegen Zuid-
West-Vlaanderen zochten én vonden 18 verrassende natuur- en landschapswandelingen vol 
waardevolle natuurgebiedjes, lokale ontdekkingen en boeiend erfgoed. Een uitgebreide 
beschrijving en een duidelijke kaart helpen de wandelaar onderweg. Tussendoor geven heel 
wat weetjes over natuur, landschap en erfgoed de wandelingen kleur. Deze wandelgids nodigt 
je uit voor een verkenning van de mooie plekjes in Zuid-West-Vlaanderen. De boeken werden 
aangekocht bij Natuur.koepel vzw. Verkoopprijs € 12,00

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De lijst met de bijkomende verkoopartikelen, zoals opgenomen in bijlage, met onmiddellijke ingang 
vast te stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
1. AANVULLING BIJ LIJST RETRIBUTIES 2020 DELEGATIE CBS VAN 9 MAART 2020.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

Algemeen directeur, Voorzitter,
(get.) Nathalie Desmet (get.) Vincent Van Quickenborne

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW


