UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 05 december 2013
Goedkeuring van het reglement betreffende de ondersteuning van culturele projecten.

Aanwezig:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het huidig reglement betreffende de ondersteuning van culturele projecten;
Gelet op het advies van de cultuurraad van 20.11.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Ben Mattheus
Neen:
Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans Verboven, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Kenny Peeters
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het reglement betreffende de ondersteuning van culturele projecten wordt goedgekeurd als
volgt.
Reglement betreffende de ondersteuning van culturele projecten
Art. 1 Om in aanmerking te komen voor subsidiëring volgens dit reglement moet de
vereniging door het College van Burgemeester en Schepenen erkend zijn volgens het
erkenningsreglement.
Art. 2 Alle aanvragen moeten aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen, p.a., A. Nihoulstraat 13-15 te 3270
Scherpenheuvel en worden ingediend bij de cultuurdienst (zelfde adres).
Art. 3 De gemeente geeft projectsubsidies aan cultuurprojecten georganiseerd door:
- Een stedelijk erkende vereniging van Scherpenheuvel-Zichem; of
- Een samenwerkingsverband tussen verenigingen, waarvan minstens één stedelijk erkende
vereniging, met hun werking in Scherpenheuvel-Zichem; of
- De stedelijke cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem; of
- Een samenwerkingsverband tussen de stedelijke cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem
en een andere stedelijke adviesraad van Scherpenheuvel-Zichem.

Art. 4 Voor de uitbetaling van de subsidies voorziet de gemeente jaarlijks een bedrag van
€ 1. 500.
Art. 5 §. 1. Een project is een culturele activiteit, die een kwalitatieve meerwaarde betekent
voor de vereniging en/of inwoners van Scherpenheuvel-Zichem.
Het kan hierbij gaan om:
- een culturele tentoonstelling (schilderijen, foto’s, …)
- een muziekopvoering (hoofddoel het optreden van muziekgezelschappen of artiesten)
- een lezing, infoavond (hoofddoel is het informeren over een cultureel of cultuurhistorisch
thema, daarnaast kan het geheel muzikaal omkaderd worden)
- andere activiteiten die zich duidelijk situeren in de culturele sector
§. 2. Algemene voorwaarden van een cultuurproject:
- Het project wordt door de aanvrager zelf en op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem georganiseerd;
- Het project is beperkt in tijd en ruimte en toont duidelijk een zelfstandige identiteit en
herkenbaarheid.
- Er wordt een extra inspanning geleverd om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken via
een uitgebreide promotiecampagne.
- Het project vult het courante aanbod van activiteiten van de vereniging en van het aanbod
in Scherpenheuvel-Zichem aan.
- Het project is toegankelijk voor iedereen. Er is dus geen lidmaatschap voorzien.
- Het project mag geen commercieel karakter hebben.
- Het project streeft kwaliteit na en getuigt steeds van een deskundige en integrale aanpak.
Dit is een pluspunt bij de beoordeling.
- Eenzelfde activiteit kan slechts eenmaal per jaar, en driemaal in totaal in aanmerking
komen voor deze subsidie.
- Het project wordt niet op een andere manier gesubsidieerd door de gemeente
Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 6 Het projectdossier dient minimum te bestaan uit:
- Een beschrijving van het project
- Een geraamde begroting van de uitgaven (zie art. 8 §2)
- Eventuele toegangsprijs of ticketprijs
- Een rekeningnummer van de organisatie waarop de subsidie kan worden gestort, met een
vermelding van de namen van de rekeninghouder en zijn handtekening
- Bij onduidelijkheid kan steeds bijkomende informatie worden opgevraagd.
Art. 7 § 1. Een projectsubsidie bedraagt € 250.
§ 2 Bij wijze van voorbeeld komen volgende uitgaven in aanmerking voor de geraamde
uitgaven:
- huur of ontlening van infrastructuur om de activiteit mogelijk te maken: podium, standjes,
tent, tafels, stoelen;
- huur of ontlening van technische faciliteiten: geluid, licht, projectie;
- huur of ontlening van materiele attracties en producties die een programma stofferen: film,
video’s, spelattracties;
- prestatievergoedingen aan derden om een programma te realiseren: sprekers,
presentatoren, muzikanten, artiesten, groepen of gezelschappen;
- niet-lokale heffingen en verzekeringen die rechtstreeks verbonden zijn aan een activiteit:
SABAM, billijke vergoeding, verzekering;
- realisatie van promotie: uitnodigingen, aankondigingen, affiches.
Welke uitgaven komen niet in aanmerking voor geraamde uitgaven?
- Uitgaven voor eten en drinken (ook receptiekosten);
- Uitgaven met betrekking op verzending, personeel, secretariaat of administratie;
- Uitgaven onder de vorm van aankoop van materiaal, met uitzondering van betalingen voor
creatie en productie van promotie of informatie m.b.t. de activiteit.
Art. 8 Een activiteit, die financieel betoelaagd wordt door de stad Scherpenheuvel-Zichem,
kan niet meer gesubsidieerd worden als project.
Art. 9 De aanvraag voor een projectsubsidie voor culturele initiatieven moet minstens één
maand voor de aanvang van het project worden ingediend. Het aanvraagformulieren is te
verkrijgen bij de cultuurdienst. Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening
gehouden.
Art. 10 Een projectsubsidie wordt toegekend door het College van Burgemeester en
Schepenen, na voorafgaand advies van de raad van bestuur van de cultuurraad. Het advies

van de cultuurraad handelt enkel over de bepaling of de aanvraag een cultureel project is dat
in aanmerking komt voor subsidies, of het voldoet aan bovenstaande criteria, en of het een
commercieel karakter heeft. Het bedrag van de projectsubsidie wordt bepaald door het
schepencollege, volgens de voorwaarden van dit reglement. Het College van Burgemeester
en Schepenen maakt de aanvraag voor advies schriftelijk over aan de voorzitter van de
stedelijke cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem met vermelding van de datum van
verzending. De raad van bestuur van de stedelijke cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem
is verplicht deze aanvraag te behandelen in zijn eerstvolgende vergadering en zal - na
behandeling - binnen de zeven werkdagen schriftelijke hun advies over maken aan het
College van Burgemeester en Schepenen. Een van het advies afwijkende beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen dient steeds gemotiveerd te worden en de
gemotiveerde beslissing wordt meegedeeld aan de cultuurraad.
Art. 11Bij de toekenning van een projectsubsidie is de aanvrager er toe gehouden om:
- de subsidie aan te wenden voor de financiering van het project waarvoor zij werd
toegekend;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de stad Scherpenheuvel-Zichem toe te staan
ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
- maximum 2 maanden na de activiteit en minstens voor de afsluiting van het begrotingsjaar
een financieel verslag aan de stad Scherpenheuvel-Zichem toe te sturen.
Art. 12 Indien de projectsubsidie wordt toegekend moet de medewerking van de stad
Scherpenheuvel-Zichem duidelijk leesbaar vermeld worden op elke publiciteit ofwel door
middel van het logo van de stad ofwel met de tekst ‘in samenwerking met het stadsbestuur
van Scherpenheuvel-Zichem’. Tijdens het project moet een banner met het logo van de stad
Scherpenheuvel-Zichem duidelijk zichtbaar opgesteld worden. Deze banner is gratis te
verkrijgen bij de cultuurdienst..
Art. 13 Het stadsbestuur kan één of meerdere van volgende sancties opleggen wanneer
bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd:
- De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd/uitbetaald;
- De subsidieaanvrager wordt uitgesloten van subsidiëring gedurende een bepaalde periode.
Art. 14 Alle betwistingen betreffende toepassing van dit reglement worden beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 2.
Art. 3.

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2014.
De gemeenteraadsbeslissing van 29.03.2010 betreffende de ondersteuning van culturele
projecten wordt opgeheven met ingang van 01.01.2014.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

