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GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL uIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 13 JANUARI2O2O

AANWEZIG: Ann 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, Madnes+an€reuningen, ï,ia Vandewen, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Gree{ Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

23.

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van22december 20lT,meerbepaald artikel 41,23";
Gelet op de wet van 14 november 1 983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport lThema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 2I/03/2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat dit een nieuw subsidiereglement betreft;
Overwegende dat dit subsidiereglement is opgesteld met als doel de (verdeling van) subsidies te
regelen binnen het economisch (beleids)domein en dient als middel om het ondememerschap te
stimuleren, te bevorderen en daarmee hernieuwde impulsen te geven aan de Kortenbergse economie
en haar ondernemers;
Overwegende dat in het budget 202A-2025 de 'subsidie stimulering en ondersteuning van de lokale
economie' voorzien is onder de volgende actíe' 5.1 .3 /0500-00/649 99999 ;
Overwegende dat er bij mail van7.lI.2019 aan de Raad voor Lokale Economie (RLE) advies werd
gewaagd over het ontwerp-subsidiereglement voor stimulering en ondersteuning van de lokale
econonue;
Overwegende dat deze advieswaag op dê raadsvergadering van de Raad voor Lokale Economie (RtE)
van'dd.26 november 2019' werd besproken;
Overwegende dat het advies van de RLE uitbleef;
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 Ledsns, 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 ke-urt het subsidiereglement voor 'stimulering en ondersteuning van de lokale
economie' als volgt goed.

Subsidiereglement Stimulering en ondersteuning van de lokale economie

GR 13.01.2020

I. Alcnnnuxn vooRwAARDEN
Artikel 1: Omschriiving algemeen doel
Het gemeentebestuur van Kortenberg voorziet subsidies voor projecten, die geïnitieerd zijn door de
belanghebbenden binnen het economisch domein, met als doel het stimulerqn en het ondersteunen van
de lokale economie, binnen de daarvoor geschetste kaders.

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het gemeentebestuur van Kortenberg voorziet jaarlijks een totaalbedrag van € 4.750,00 in het
gemeentelijke budget.
De voorwaarden van toekenn ing zíjn als volgt:
- Het project wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrcnzervan Kortenberg;
- De aanwager dient een gemotiveerd projectplan in, inclusief begroting;
- I{et project waarvoor subsidie wordt aangevraagd bedient de doelgroep in de breedte. Dit wil
zeggeídat het project van toepassing is op een sector en/of alle (type) ondememers met een
minimum van twee en niet slechts éen handelaar of ondememer;
- De aanvrager krijgt voor een goedgekeurde subsidieaanvraag maximum 30% van de
subsidieeóare kosten terugbetaald met een plafondbedrag van maximaal € 1.000,00;
- De dienst Ondememen wordt uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum geïnformeerd
over de stand van zakenmet betrekking tot het project;
- De aanwaagkan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op gtraffe van verval
uiterlijk 8 weken voor de start van het evenement ingediend zijn om in aanmerking te komen
voor subsidiëring;
- De toegekende subsidies worden in pindering gebracht van het hoger verrrelde totaalbedrag

-

tot deze uitgeput is.
Als subsidieeóare kosten voor deze subsidie komen in aanmerking:
Alle werkingsmiddelen die er toe bijdragen om het project succesvol te maken.

Artikel 3: Omschrijving doelsroep
Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan {e gemeente Kortenberg een subsidie
verlenen aan volgende aanwagende organisaties

r
r

:

Ondernemersverenigingen die gevestigd zijn op het Kortenbergs grondgebied;
Een collectief van ondernemersl. Hiervoor zijn minimaal drie ondernemers nodig.

II. SI]BSIDIERING
Anikel4: Procedure
Men kan de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanwager de daartoe bestemde formulieren en
dient ze in bij de dienst Ondememen via fusieke overhandiging, via mail naar
ondernemen@kortenberg.be of via het online aanwaagformulier. Het reglement en de
aanwaagformulieren z4nbeschikbaar op de gemeentelijke website.

I Ondernemers: geregistreerd bij de KBO en gevestigd met hun onderneming in Kortenberg of elders gevestigd,
maar aantoonbaar actiefop het grondgebied van Kortenberg.

De dienst Ondernemen toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement
en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van
burgemeester en schepenen beslist of het project in aanmerking komt voor subsidiëring.
Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt ten laatste vier weken na de
indiening aan de aanvrager.
Na het besluit van het college van burgemeester en schepenen kan binnen vier weken een
gemotiveerd beroep aangetekend worden.

Uiterlijk

o
e
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3 maanden na het projec! dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:

r

-

Een verslag van de activiteit;
Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven);
Betaalbewijzen voor de subsidieerbare kosten (artikel 7) op naam van de
aanvTager;

Minstens drie voorbeelden van de commrinicatieve uitingen waarbij gemeente
Kortenberg wordt vermeld als subsidieverstrekker.
Indien projecten na toekenning van de subsidie deels of niet kunnen worden uitgevoerd, wordt
de dienst Ondernemen onmiddellijk verwittigd zodat het college van burgemeester en
schepenen gei'nformeerd kan worden) ;
De uitbétaling van de subsidie zal gebeuren uiterlijk twee maanden na ontvangst van het
volledige dossier met bewij sstukken.

Artikel5: Controle
- In toepassing van de wet van14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van
subsidies, is de'begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
- de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanwaag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die
zij hieromtrent nodig acht;

-

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 vandeze 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 aan/rager voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit
gereglementeerde subsidie.
- De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel 6: Doelstellingen subsidiereglement

Dit subsidiereglement is opgesteld

met als doel de (verdeling van) subsidies te regelen binnen het
economisch (beleids)domein en dient als middel om het ondernemerschap te stimuleren, te bevorderen
en daarmee hernieuwde impulsen te geven aan de Kortenbergse economie en haar ondernemers.

Het is van cruciaal belang in te zetten op de lokale economie om de reden dat dezeb4draag! aan
voorzieningen, werkgelegenheid en de leefbaarheid binnen een gemeente. Door in te zetten op een
economische infrastructuur biedt de gemeente Kortenberg een ondernemerswiendelijk klimaat waarin
een startende, een ervaren en een afrqndende ondernemer, bestendig of ambulant, zijn of haar
economische activiteiten kan opstarten, uitvoeren en ontplooien.

Het gemeentebestuur van Kortenbergziel het als haar taak hiervoor het raamwerk te bieden.
Terugkerend beleid maakt onder andere mogelijk dat handelaars zich kunnen vestigen in de
handelskernen, er wekelijks een markt plaatsvindt, er meerdere kermissen per jaar plaatsvinden, er een
ondernemersloket is en meer. Deze activiteiten vormen het kader waarin er nog veel ruimte is voor
meer initiatieven die de economie stimuleren, ondersteunen en naar een hoger niveau tillen.
Initiatieven die niet zozeer gezienworden als taak van een gemeentebestuur, maar wel een positieve
uitwerking hebben op de economische dynamiek binnen de gemeente. Initiatieven die vanuit de
belanghebbenden kunnen wordenbedacht, opgestart, georganiseerd enlof uitgevoerd en waarin men
participeert als partner van het gemeentebestuur.

Artikel 7: Biizondere bepalingen
De stimulering van de lokale economie is een voorwaarde van het toekennen van de subsidie, met een
visie en een verhaal dat duidelijk en herkenbaar is naar de buitenwereld toe. Het project of evenement
waarvoor een subsidieaanvraag wordt ingediend moet minimaal voldoen aan onderstaande
voorwaarden:
10

Het project sluit aan bij ién of meer van de volgende functies: stimulering van de lokale economie, het
vergroten van de zichtbaarheid van de lokale handelaars en/of ondememers, het verbinden van de
lokale handelaars enlof ondernemers, gemeenschapsvorming, bevordering van het ondernemerschap
en het creëren van kansen en mogelijkheden voor de lokale handelaars erlof ondernemers.
2

In het geval dat het project een evenement is, heeft deze een openbaar karakter en is deze voor
iedereen toegankelijk
30

Het project is (financieel) laagdrempelig. Politieke en discriminerende activiteiten en activiteiten die
indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging.
40

Het project heeft op alle vlakken een hoog kwaliteitsniveau (opzet, progranma, aankleding en

uitstraling).
50

Het project heeft een grote organisatorische en Íinanciële zelfstandigheid.
60

Het project wordt ruimbekend gemaakt.

Artikel 8: Looptijd reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf

14

januai 2020 en eindigt op 3 1 decemb er 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.
485

- 1 ONDN

-lFIN

-lBMW

Namens de gemeenteraad
De algerneen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter

(e) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op:
De algemeen directeur
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januari 2020
De voorzitter
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