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AANWEZIG: Arur Van

de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester;

David

Haelterman,KristienGoeminne'StefRyckmans,ffi,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Mri*lsmn€reu*ingen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten V/illems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

11.

Subsidiereglement kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse cultuurverenigingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2077 , meer bepaald artikel 4l , 23";
Gelet op de wet van14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraadvan2 december 2019 houdende definiëring begnp dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 21103/2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een inteme werkgroep 'unifonniseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad d.d. 08.05.2017;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Overwegende dat het gemeentebestuur via dit reglement erkende cultuurverenigingen wil stimuleren
tot de kwalitatieve verbetering van hun inteme werking;
Gelet op het positief advies van de cultuurraad, uitgebracht op l9lll/2019;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de nodige budgetten zljnvoorzien onder de volgende actie
GBB-09.2 'Subsidie kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse verenigingen';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0709-00/649 I 0000;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse
cultuurverenigingen als volgt goed:
Subsidiereglement kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse cultuurverenigingen

GR 13.01.2020

I. ALGEMENE vooRwAARDEN
Artikel 1: Omschrijving algemeen doel
Het gemeentebestuur erkent het belang van het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid. Het voorziet daarom een tussenkomst in de deelnameprijs van een bestuurslid van een
erkende Kortenbergse cultuurvereniging aan een vorming. Het moet gaan om een bestuurstechnische
vorming. Dit is vorming gevolgd door bestuursleden van een vereniging met als doel het bestuur enlof

werking van de vereniging te versterken. (vb. cursussen rond wetgeving, administratie en financieel
beheer, organisatie van evenementen, communicatie en promotie, ...)

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het totale subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.

Artikel

3

: Omschrijving doeleroep

Bestuursleden van erkende Kortenbergse cultuurverenigingen kururen een aanvraag doen.

II. ST.JBSIDIERING
Artikel4: Procedure
Voor de aanwaag tot subsidiëring gebruikt de aanwager de daartoe bestemde formulieren
(online of offline) en dient ze in bij cultuurdienst ten laatste 2 weken na afloop na het
beëindigen van de cursus. Het reglement en het aanvraagformulier zijnbeschikbaar op de
gemeentelijke website. Op dit aanwaagformulier moet de inrichtende organisatie de deelname
aan de cursus en de deelnameprijs bevestigen.

De uitbetaling van de subsidie wordt bekrachtigd door een collegebeslissing. Indien men niet
akkoord gaat met de beslissing van het college kan men tot tien werkdagen na de
bekendmaking van de uitbetaling een beroep aantekenen bij het college van burgemeester en
schepenen. De dienst Cultuur behandelt het beroep en maakt, indien nodig, een aangepast
collegebesluit.

Artikel5: Controle
- In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van
subsidies, is de aanwager ertoe gehouden:
de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanwaagte controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die

-

-

zij hieronrtrent nodig acht
de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend

elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur niet of slechts gedeeltelijk de
subsidies uitbetalen. Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt
desbetreffende aanvrager voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit

gereglementeerde subsidie.
- De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel 6: Biizondere beoalingen
De vormingscursus moet georganiseerd worden door een provinciale of landelijke organisatie

of vormingsinstituut.
Men kan slechts 2 maal per jaar per persoon aanspraak maken op een tussenkomst voor een
vormingscursus.

Artikel 7: Doelstellingen subsidiereelement

Dit subsidiereglement heeft als doel om via vorming van bestuursleden bij te dragen aan een
kwaliteitsvol aanbod vanuit de verenigingen.
De tussenkomst bedraagt 213 van de deelnemingsprijs tot een maximum van 100 euro per persoon.
bedrag wordt uitgekeerd aan de vereniging.

Dit

Artikel 8: Looptijd reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf

14

.Ol .2020 en eindigt op 3l .12.2025 .

Artikel 9: Geschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.

Artikel I 0: Opheffingsbepalinsen
Het voorgaande reglement, met betrekking tot de betoelaging van bestuursleden van erkende
Kortenbergse verenigingen die vorming volgen, wordt hierbij opgeheven.
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