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Subsidiereglement lokaal cultuurbeleid.

Voorgeschiedenis
•
•
•
•

Op 21 mei 2013 besprak het college van burgemeester en schepenen de uitbouw
van het lokale cultuur- en evenementenbeleid van Borsbeek.
Op 19 augustus 2013 besliste het college om een subsidiereglement te laten
uitwerken.
Op 24 maart 2014 besprak het college een eerste ontwerptekst.
Op 12 mei 2014 besprak het college de definitieve ontwerptekst.

In de meerjarenplanning is de uitbouw van een gemeentelijk cultuurbeleid middels subsidies
aan lokale, particuliere initiatieven opgenomen in de actie met als deelrapportagecode
LCBVBP01: ‘De gemeente besteedt minstens 0,8 euro per inwoner aan ondersteuning van culturele
verenigingen en instellingen. Voor de financiële ondersteuning wordt een reglement opgemaakt. In dat
reglement wordt ook ondersteuning voorzien voor gemeenschapsvormende culturele projecten en
manifestaties die plaatsvinden in Borsbeek en voor iedereen toegankelijk zijn.”

Juridische grond
Het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012.

Financiële weerslag
Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen liet in een brief d.d. 29
april 2014 weten dat er aan de gemeente Borsbeek voor de periode 2014-2019 subsidies
voor gemeentelijk cultuurbeleid worden toegekend van 66.690,52 euro/jaar.
Conform de vigerende wetgeving voorziet onze gemeente jaarlijks minimum 0,8
euro/inwoner voor de ondersteuning van lokale, particuliere cultuurverengingen en/of
initiatieven.

Inspraak en advies
Het ontwerp van subsidiereglement werd voor advies voorgelegd en besproken in de
cultuurraad, op 9 december 2013 en op 24 maart en 22 april 2014.
Op 19 mei 2014 werd het ontwerp besproken in de commissie cultuur.

Besluit: eenparig
Artikel 1
De gemeenteraad keurt onderstaand subsidiereglement lokaal cultuurbeleid goed:
Subsidiereglement cultuurbeleid Borsbeek
Art. 1 : Algemene kadering van de subsidies
Dit subsidiereglement kadert in de uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid.
De werking van de aanvrager moet gericht zijn op de realisatie van een of meerdere
prioriteiten uit het cultuurdecreet om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van een
toelage.
De gevraagde gegevens voor de toekenning van een gemeentelijke subsidie zullen enkel
gebruikt worden voor de verwerking van het dossier.
De prioriteiten in de gemeentelijke meerjarenplanning en in het cultuurdecreet zijn:
• Gemeenschapsvorming
• Cultuureducatie
• Betrekken van kansengroepen
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan lokale, particuliere
verenigingen voor socio-cultureel werk, die een activiteit organiseren op een van de
volgende gebieden voor zover deze activiteiten niet inherent zijn aan het onderwijs of aan
een wijkwerking.
•
•
•
•

socio-cultureel vormingswerk en ontwikkelingswerk met volwassenen (cursus
gitaarlessen, lessenreeks toneel spelen of woord, vormingsavond kunstgeschiedenis, ..)
amateuristische kunstbeoefening (niet-beroepsmatige kunstdisciplines zoals bijv. muziek,
toneel, dans, fotografie, ..)
culturele vrijetijdsbesteding (bijv. een concert, een tentoonstelling,
ontmoetingsmomenten van leden culturele vereniging, >)
ruimere, gemeenschapsvormende initiatieven

De werking heeft een draagvlak en biedt een meerwaarde voor de gemeente. Een relevant
deel van de activiteiten vindt plaats in de gemeente zelf en de communicatie over de
activiteiten is steeds minstens gericht op de inwoners van de gemeente.
Toewijzing van een subsidie in het kader van lokaal cultuurbeleid,
geeft eveneens recht op:
-

gebruik van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum De Archipel aan de
voorwaarden bepaald in het gebruikersreglement
materiële ondersteuning via een aanvraag voor feestmateriaal
uitlenen/huren van materiaal van de uitleendienst Vrije Tijd en Welzijn
publicatie van artikels en aankondiging van activiteiten via de gemeentelijke
informatiekanalen (maandelijks informatieblad, digitale borden, website en
infoborden)

Deze rechten zijn niet exclusief voorbehouden aan de bedoelde lokale cultuurinitiatieven.
De aanvrager van een gemeentelijke subsidie moet in regel zijn met de geldende
verplichtingen m.b.t. verzekeringen, zoals bijv. lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid.
Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de basistoelage en de werkingstoelage
moet de vereniging lid zijn van de gemeentelijke cultuurraad.

Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden als lid van de
gemeentelijke cultuurraad, moet de aanvrager een doel nastreven dat gericht is op het
sociaal-cultureel werk en de ontspanning van de inwoners. De voorwaarden zijn bepaald in
het gemeentelijk reglement voor de erkenning van een Borsbeekse vereniging.
Verenigingen die niet in aanmerking komen voor subsidies:
- Verenigingen/raad met beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk
- Politieke partijen en hun onderafdelingen (zoals jongerenafdelingen bijv.)
- Regionale verenigingen of organen (enkel de plaatselijke afdeling komt in
aanmerking)
- Religieuze organisaties wanneer het doel van de activiteit er op gericht is om mensen
te overtuigen of te stimuleren in hun geloofsbeleving (bijv. kerkdiensten of vorming in
godsleer).
Art. 2 : Financiële middelen
De uitbetaling van de gemeentelijke cultuursubsidie is steeds onder voorbehoud van het
voorziene budget voor deze financiële ondersteuning in de meerjarenplanning van het
gemeentebestuur.
De gemeente Borsbeek engageert zich er toe om jaarlijks minimum 0,8 euro/inwoner te
besteden aan de ondersteuning van lokale, particuliere cultuurverenigingen en/of –
initiatieven.
De verdeling van de lokale cultuursubsidies wordt als volgt voorzien:
Er wordt een jaarlijks budget voorzien in de gemeentelijk begroting ter waarde van minimum
0,8 euro/inwoner in Borsbeek voor de subsidiëring van de basistoelage, werkingstoelage en
startsubsidie.
Na de aftrek van de gesubsidieerde basistoelage (afhankelijk van het aantal aanvaarde
dossiers cf. punt A) wordt het restbedrag evenredig verdeeld onder de aanvragen voor een
activiteitentoelage, op basis van een puntensysteem (cf. punt B) en de aanvragen voor een
startsubsidie (cf. punt C)
Er wordt jaarlijks een aanvullend budget voorzien in de begroting voor de uitbetaling van
lokale projectsubsidies (cf. punt D).
Wanneer een lokaal cultureel initiatief via diverse kanalen recht heeft op subsidies, moet de
vereniging een keuze maken via welke weg ze gemeentelijke subsidies willen ontvangen.
(bijv. een dansvereniging)
Art. 3 : Aanvraag en indienen dossier
Uitbetaling van de subsidies kan slechts gebeuren na :
•

Het voorziene aanvraagformulier ingevuld en tezamen met de nodige bewijsstukken tijdig
bezorgd te hebben aan de gemeentelijke cultuurdienst.
Mogelijke bewijsstukken: verslagen van de voorbereidende vergaderingen, programma, promotiemateriaal,
korte fotoreportage, persartikels,...

•
•

Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de aanvraag
Voldaan wordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 4 : voorwaarden tot uitbetaling

Het aanvraagdossier (handelt over het voorbije werkjaar: juni tot juni) moet ten laatste op 30
september in het bezit zijn van de cultuurdienst.
Aanvragen of onvolledige aanvragen, ingediend na deze datum kunnen niet meer in
aanmerking worden genomen.
De aanvraag moet minimum ondertekend worden door de voorzitter, secretaris en
penningmeester.

Art. 4 : Voorwaarden tot uitbetaling :
A.
B.
C.
D.

Basistoelage cultuurverenigingen
Activiteitentoelage cultuurverenigingen
Startsubsidie
Projectsubsidie
A. Basistoelage cultuurverenigingen

Enkel erkende sociaal-culturele verenigingen komen hiervoor in aanmerking.
Deze toelage kan aangevraagd worden door lokale cultuurverenigingen met een beperkte
publieke werking.
De vereniging heeft regelmatig activiteiten, repetities, vergaderingen voor minimum de eigen
leden.
Aan de erkende cultuurverenigingen zoals bepaald in art.1 wordt een
basistoelage toegekend indien voldaan is aan volgende voorwaarden:
•
•
•
•

voldoen aan de basiscriteria zoals bepaald in art. 1.
aanvraagformulier met contactgegevens invullen
een lijst van de actieve leden (geen steunende en ereleden) met vermelding van adres
informatie over min. 3 activiteiten uit het afgelopen werkjaar, waarvan 1 of 2 toegankelijk
voor breed publiek waren:
 datum
 omschrijving en korte toelichting

De erkende Borsbeekse sociaal-culturele vereniging heeft recht op een basistoelage van 100
euro, waarbij afhankelijk van het aantal leden een extra bedrag wordt toegekend.
Ledenaantal tussen:
30 – 60:
61 – 90:
91 – 120:
> 120:

basistoelage + extra bedrag van
basistoelage + extra bedrag van
basistoelage + extra bedrag van
basistoelage + extra bedrag van

25 euro
50 euro
75 euro
100 euro

B. Activiteitentoelage cultuurverenigingen
Enkel erkende sociaal-culturele verenigingen komen hiervoor in aanmerking .
Activiteitenaanbod in relatie tot inhoud en doelgroep:
• Onderstaande lijst activiteiten is niet limitatief maar wel richtinggevend voor de indeling
van activiteiten bij een aanvraag.
• Activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen in het cultuurdecreet en het gemeentelijk
meerjarenplan worden extra aangemoedigd.
• De activiteiten mogen geen commercieel karakter hebben.
Soort activiteit

Podiumactiviteiten die
plaatsvinden in Borsbeek:
Beeldende kunst,
kooroptreden,

Toegekende subsidiepunten
Doelgroep:
eigen leden

Niet van toepassing

Toegekende subsidiepunten
Doelgroep:
staat open voor
niet-leden
Uitkopen bestaand aanbod: 16
pt
Zelfgemaakt aanbod:

20

beeld/film/multimedia,
dansvoorstelling, concert,
toneel, tentoonstelling, >

Cultuureducatie / Vorming:
Cursus(reeks), workshop(s)
muziek, culturele wedstrijd,
voordracht, debat, lezing, >

pt
Per bijkomende act. van
eenzelfde voorstelling bijv. +2
pt
8 pt
4 pt/activiteit of per reeks
Activiteitenaanbod in een reeks
telt als 1 activiteit

Socio-culturele activiteiten:
Quiz, zoektocht,
spelletjesavond, cultureel
bezoek, >
Eigen werking:
Algemene vergadering,
bestuursvergadering,
voorbereidingsvergaderingen,
repetities, feest voor de
leden, regelmatig bijgewerkte
website/ledenblad/facebook,
>

Algemene vergadering
Bestuursvergadering
Voorbereidingsvergadering.
Repetitie
Feest leden
Ledenactiviteit
Regelmatig bijgewerkte
website/ledenblad/facebook

2 pt
1 pt
1 pt
1 pt
2 pt
1 pt

Niet van toepassing

4 pt

Max. 30 punten totaal voor eigen
werking
Actieve en inhoudelijke
medewerking aan een
cultuuractiviteit van de
gemeente Borsbeek en/of
een Borsbeekse adviesraad

Niet van toepassing

8 pt

Initiatieven van de vereniging
om mensen in kansarmoede
en anderstaligen actief te
betrekken in de werking van
de vereniging en het aanbod
toegankelijk te maken voor
deze doelgroep.

Niet van toepassing

15 pt. per werkjaar

Berekening activiteitentoelage:
Deze punten worden samengeteld. Het gehele totaal van alle aanvragers
wordt opgeteld. Het beschikbare budget voor de activiteitentoelage wordt
gedeeld door dit totaal.
Het resultaat hiervan wordt vermenigvuldigd met het puntentotaal van elke
aanvrager.
Bij de toekenning van de punten wordt rekening gehouden met het aantal gemeenten waarin
een vereniging actief is via een procentuele verdeling. (Bijv. een cultuurvereniging is actief in
2 gemeenten, dan subsidieert Borsbeek 50%)
Zo komt men tot de activiteitentoelage waarop elke aanvrager recht heeft.
C. Startsubsidie cultuurverenigingen

Deze vorm van subsidie bestaat om nieuwe initiatieven te ondersteunen in het startjaar.
Op deze manier wil de gemeente Borsbeek kansen bieden om de werking van de organisatie
op te bouwen, zodat in een 2de jaar kan aangesloten worden bij de reguliere voorwaarden tot
erkenning zoals bedoeld onder punten A en B van dit reglement.
Het doel van de aanvrager moet dan ook zijn om in een 2de werkingsjaar een erkende
sociaal-culturele vereniging te worden, dit engagement wordt bij de aanvraag van de
startsubsidie genomen.
Enkel nog niet erkende sociaal-culturele verenigingen in Borsbeek komen in aanmerking
voor deze subsidievorm.
De startsubsidie kan slechts eenmalig voor de periode van 1 jaar worden aangevraagd.
De aanvrager moet voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor
een startsubsidie:
De vereniging heeft regelmatig activiteiten, repetities, vergaderingen voor minimum de eigen
leden.
•
•
•
•

voldoen aan de basiscriteria zoals bepaald in art. 1.
aanvraagformulier met contactgegevens invullen
een lijst van de actieve leden (geen steunende en ereleden) met vermelding van adres
informatie over de geplande activiteiten in het huidige werkjaar, waarvan 1 of 2
toegankelijk voor breed publiek zijn:
 datum
 omschrijving en korte toelichting

De startsubsidie voor een Borsbeekse sociaal-culturele vereniging bedraagt 100 euro.
De subsidie zal in bepaalde gevallen worden teruggevorderd, bijvoorbeeld indien men na 1
jaar niet de erkenning aanvraagt.
Deze subsidie wordt in 2 schijven van 50 euro uitbetaald, waarbij voor de uitbetaling van de
2e schijf bewijs moet geleverd worden dat de aanvragende organisatie in het 1e half jaar
reeds 2 activiteiten heeft georganiseerd.

D. Projectsubsidie cultuur
Deze vorm van subsidie bestaat om tijdelijke initiatieven te ondersteunen en stimuleren.
De projectsubsidie kan zowel door ad-hoc lokale particuliere initiatieven worden
aangevraagd als door een erkende lokale cultuurvereniging die een project wil opzetten
buiten de eigen reguliere werking en aanbod.
Een project moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Inhoudelijk:
• Het project werkt actief aan min. 1 van de prioriteiten zoals vermeld in art.1: bij
meerdere projectaanvragen, krijgen nieuwe projecten voorrang.
• Het concept van het project valt buiten de gewone werking van de aanvragende
organisatie.
• Het project geeft een duidelijk omschreven meerwaarde aan de werking of aan de
deelnemers.
• Het project heeft een duidelijk omschreven doel, dat bijdraagt aan een positieve
cultuurbeleving in Borsbeek.
• De organisatie / vereniging mag er niet voornamelijk op gericht zijn om winst te
maken.

•
•

Bij annulatie van het project wordt de projectsubsidie volledig terugbetaald aan de
gemeente Borsbeek.
De organisator moet op de uitnodigingen en publicaties melding maken van
samenwerking met het gemeentebestuur Borsbeek.

Aanvrager/doelpubliek:
• Het doelpubliek wordt duidelijk omschreven en richt zich ruimer dan eigen leden in
het geval van een erkende cultuurvereniging.
•

De 4 mogelijke indiendata voor een aanvraag zijn:





30 maart
30 juni
30 september
30 december

•

Projecten kunnen ten vroegste 2 maanden na een vastgestelde indiendatum
plaatsvinden.

•

Het project vindt max. 1 keer per werkingsjaar plaats.

•

Elke aanvrager mag 1 projectaanvraag per jaar indienen.

•

Het aanvraagdossier moet volgende elementen zeker bevatten:
 het ingevulde aanvraagformulier
 gegevens m.b.t. de aanvrager(s)
 een concrete beschrijving van het project :doel van het project, doelpubliek,..
 een financiële raming van alle inkomsten en uitgaven
 praktische gegevens: datum, uren, locatie, >
 een ingevulde evenementenfiche

Een projectencommissie bespreekt de aanvragen en geeft een advies aan het
schepencollege, die de projectsubsidie al dan niet kan toekennen.
De gemeente subsidieert max. een toelage a rato van 50% van de geraamde onkosten. Het
gesubsidieerde bedrag kan het saldo tussen onkosten en inkomsten nooit overschrijden.
Subsidies worden enkel uitbetaald op basis van voorlegging van facturen.
Termijn uitbetaling:
Na goedkeuring van de aanvraag door het schepencollege, wordt 60% van het toegekende
bedrag uitbetaald als voorschot.
Deze betaling gebeurt max. een maand na het akkoord van het college over het project.
Ten laatste een maand na het project bezorgen de organisatoren een financieel verslag
(a.d.h.v. facturen) aan de cultuurdienst.
Bij het niet bezorgen van dit verslag of bij lagere onkosten dan de uitbetaalde subsidie, kan
de gemeente Borsbeek het reeds gegeven bedrag of een deel ervan terugvorderen.
De uitbetaling van de restsom (= max. de laatste schijf van 40%) gebeurt ten laatste 2
maanden na voorlegging van de facturen.

Artikel 2
Na goedkeuring van het subsidiereglement door de gemeenteraad, kunnen
subsidieaanvragen worden ingediend in 2014, met uitzondering van projectsubsidies: deze
kunnen vanaf 2015 worden aangevraagd.

Artikel 3
Dit reglement wordt geëvalueerd nadat het twee keer werd toegepast.
Afschrift aan
- cultuurdienst
- financiële dienst

Gedaan in zitting datum als boven.
Voor eensluidend uittreksel
De secretaris

De voorzitter

