211 - Subsidiereglement voor buurt- en straatfeesten 2014-2019
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012.
Gelet op het geïntegreerd cultuur- sport- en jeugdbeleidsplan van de gemeente Kortenberg;
Overwegend het advies van de Cultuurraad uitgebracht op 10/06/14;
Overwegend dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven met actienummer
001.011.003.013 ‘Via het ondersteunen van buurt- en straatfeesten doen we aan
gemeenschapsvorming’ en registratiesleutel 070900/64930000;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

Besluit: Het subsidiereglement ter ondersteuning van straat- en buurtfeesten wordt goedgekeurd.

SUBSIDIEREGLEMENT
ter ondersteuning van straat- en buurtfeesten
GR 01.09.14

Artikel 1: DOEL
Het gemeentebestuur erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil de
bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. Dit reglement voorziet in de
financiële ondersteuning van buurtfeesten.

ARTIKEL 2: DOELGROEP
Elke bewonersgroep (buurtcomité) die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor
ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. Eenzelfde groepering kan slechts
éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen.
Buurtkermissen, privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van ondersteuning.

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet het feest zich richten naar alle inwoners van de straat,
buurt of wijk.
Voor nieuwe initiatieven worden aan de cultuurdienst de contactgegevens van minstens drie initiatiefnemers
doorgegeven. Dit moeten volwassen personen zijn die gedomicilieerd zijn op verschillende adressen binnen het
afgebakend gebied. Hiernaast worden er handtekeningen verzameld van minstens 12 gezinnen die het initiatief
onderschrijven. Indien de aanvraag meerdere straten omvat, dient per straat minstens één bewoner te
handtekenen.
Deze toelage is niet verenigbaar met andere gemeentelijke toelages.

ARTIKEL 4: BUDGET
Het subsidiekrediet van 2000 euro wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting.

ARTIKEL 5: AANVRAAGPROCEDURE
De subsidieaanvraag moet volledig en correct worden ingevuld en minimum 3 weken voor de
activiteit binnen gebracht worden op de cultuurdienst.
Een subsidieaanvraag wordt enkel in overweging genomen indien er een evenementenaanvraag werd ingediend
en goedgekeurd.

ARTIKEL 6: ONDERSTEUNING

Goedgekeurde aanvragen kunnen:
- gebruik maken van de materialen van de gemeentelijke uitleendienst, volgens de tarieven vastgelegd in het
reglement van de uitleendienst.
- een tegemoetkoming bekomen van € 125/dag in de gemaakte organisatiekosten.

ARTIKEL 7: BEWIJS EN BETALING
Voor de uitbetaling van € 125/dag, moeten de initiatiefnemers maximum 2 maand na de activiteit volgende
bewijsvoering bij de cultuurdienst indienen:
-

Tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging waaruit blijkt dat het buurtfeest open stond voor alle
bewoners binnen het afgebakende gedeelte van de straat, buurt of wijk.
Minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest.
Betaalbewijzen of facturen van de gemaakte kosten. De betaalbewijzen moeten minstens volgende
gegevens bevatten:
Naam en adres van de leverancier
Datum
Duidelijke omschrijving van de geleverde diensten of producten
Bedrag

Indien de termijn voor het indienen voor het verkrijgen van de subsidie niet gerespecteerd wordt, wordt het
organiserende comité gesanctioneerd met een aftrek van 10 % van de subsidie. De subsidie vervalt wanneer
binnen de vier maanden na het plaatsvinden van de activiteit geen bewijsvoering werd binnen gebracht.

ARTIKEL 8: CONTROLE - UITSLUITING
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om alle onderzoek in te stellen of te laten
instellen om controle uit te oefenen op de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend.
Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering van de gehele of
een deel van de toegekende som.
Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet kan doorgaan, deelt de organisator dit onmiddellijk mee aan de
cultuurdienst.
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