Subsidiereglement ondersteuning cultuurverenigingen

gemeenteraad van 15 december 2014

Hoofdstuk I: algemene en administratieve bepalingen
artikel 1
Binnen de perken van het jaarlijks door de gemeenteraad goedgekeurd exploitatiebudget worden jaarlijks
subsidies toegekend aan door het college van burgemeester en schepenen erkende cultuurverenigingen.
artikel 2
De aanvragende cultuurvereniging levert hiertoe alle bewijsstukken die door het gemeentebestuur worden
gevraagd.
Hoofdstuk II: erkenning
artikel 3
De cultuurvereniging die een erkenning aanvraagt, moet de aanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Na advies van de cultuurraad zal het college beslissen over de erkenning voor
zover voldaan werd aan de voorwaarden in artikel 5.
artikel 4
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden moet de vereniging activiteiten
ontwikkelen zoals voorzien in het decreet op de amateurkunsten van 22 december 2000 en eventuele latere
wijzigingen of het decreet betreffende het sociaal-cultureel werk van 4 april 2003 en eventuele latere
wijzigingen.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt of een vereniging wordt erkend in het kader van het
decreet op de amateurkunsten of in het kader van het socio-culturele werk.
artikel 5
Bovendien moet de cultuurvereniging aan alle volgende voorwaarden voldoen:
Mits een duidelijke motivering kan het college van burgemeester en schepenen besluiten af te wijken van
een of meer van deze voorwaarden.
• Zetel en hoofdactiviteit zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente. Voor
grensoverschrijdende verenigingen geldt een afzonderlijke regeling;
• De vereniging is geen onderafdeling van een reeds door het gemeentebestuur erkende vereniging;
• De vereniging heeft een eigen bestuur én een eigen bankrekening;
• Minstens 30 % van de leden is inwoner van de gemeente;
• Minstens tien leden van de vereniging wonen in de gemeente Boortmeerbeek;
• Elk jaar minstens 10 activiteiten in Boortmeerbeek organiseren, waarvan er minimum drie openstaan
voor alle inwoners van de gemeente;
• Bij het indienen van de aanvraag tot erkenning is de vereniging al minstens 6 maanden werkzaam.
Subsidies zijn pas mogelijk vanaf het begin van het volgende kalenderjaar.
• De grondwettelijke principes rond niet-discriminatie waarborgen.
artikel 6
De aanvraagprocedure is als volgt geregeld:
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In januari stuurt het gemeentebestuur formulieren voor subsidieaanvraag naar de erkende
cultuurverenigingen. Deze sturen de ingevulde formulieren terug aan het college van burgemeester en
schepenen voor de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde datum. Bij de
subsidieaanvraag wordt door de vereniging eveneens een kalender van de activiteiten voor het lopende jaar,
met aanduiding van de activiteiten die voor alle inwoners van de gemeente toegankelijk zijn, bijgevoegd.
Wijzigingen of aanvullingen aan deze activiteitenkalender moeten per kwartaal aan de gemeente worden
meegedeeld.
Hoofdstuk III: subsidies
artikel 7
Het beschikbare bedrag wordt verdeeld als volgt:
• Van het voor subsidies beschikbare bedrag wordt 15% gereserveerd met het oog op het stimuleren
van de participatie aan de cultuurraad en participatie van de verenigingen aan initiatieven die door
de gemeente worden georganiseerd. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt jaarlijks
de voorwaarden voor de toekenning hiervan.
• Het saldo wordt evenredig verdeeld over de groep verenigingen rond amateurkunsten en de groep
socio-culturele verenigingen.
• Het bedrag dat aan elke groep verenigingen wordt toegekend, wordt evenredig over het aantal
gerechtigde verenigingen per groep verdeeld.
artikel 8
Het gemeentebestuur kan de activiteiten, die de verenigingen bij hun aanvraag tot subsidie worden vermeld
als toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente, controleren.
Hoofdstuk IV: grensoverschrijdende verenigingen
artikel 9
Met grensoverschrijdende verenigingen worden verenigingen bedoeld waarvan de zetel en eventuele lokalen
zich op het grondgebied van de parochie Haacht-Station bevinden maar waarvan de werking of een deel
ervan zich ook op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek situeert.
artikel 10
De subsidies voor grensoverschrijdende verenigingen bedraagt de helft van een subsidie aan een vereniging
uit dezelfde groep verenigingen.
Hoofdstuk V: geschillen
artikel 11
Geschillen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen na advies van de cultuurraad.
artikel 12
Als de cultuurvereniging in haar aanvraag onjuiste gegevens verstrekt, kan het gemeentebestuur de subsidies
van deze vereniging geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen. Ook in de aanvraag tot erkenning
kunnen onjuiste gegevens aanleiding geven tot intrekking van de erkenning. Deze maatregelen gebeuren
steeds in overleg met de cultuurraad.
Hoofdstuk VI: inwerkingtreding en overgangsmaatregel
artikel 13
Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2015 behalve voor wat betreft de overgangsmaatregelen voorzien
in de artikelen 14 en 15.
artikel 14
Bij wijze van overgang zal voor het jaar 2014 volgende regeling van toepassing zijn: Het volledige bedrag dat
voor de subsidiëring van cultuurverenigingen beschikbaar is, wordt verdeeld over de in 2014 erkende
verenigingen op basis van artikel 7, 2e en 3e lid van dit reglement.
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artikel 15
In de maand januari 2015 zal het gemeentebestuur alle bij haar gekende verenigingen aanschrijven met het
oog op een hernieuwde erkenning van de verenigingen.
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