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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 juni 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, 
raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien 
Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); 
de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan 
Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, 
raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid 
(CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid 
(CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid 
(N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-
VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); 
mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a)

Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

38 2020_GR_00226 Subsidiereglement evenementen: wijzigingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Bondige toelichting
Als stimulans voor private organisatoren om evenementen te organiseren in Sint-Niklaas 
werd op 24 maart 2017 het subsidiereglement evenementen ingevoerd. Dit reglement werd 
positief geëvalueerd maar voorgesteld wordt het bij te sturen, dit met het oog op 
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vereenvoudiging en verhoging van de klantvriendelijkheid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan dit reglement goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Beleidsprogramma 2019-2024 (artikel 3: Sterke evenementen organiseren en de culturele en 
toeristische troeven uitspelen).
Meerjarenplanning 2020-2025.
Subsidiereglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 maart 2017.

Argumentatie
Op 24 maart 2017 werd het subsidiereglement evenementen ingevoerd, dat erop gericht is om 
private organisatoren te ondersteunen en te stimuleren. Daarmee wil de stad enerzijds 
bestaande evenementen ondersteunen en nieuwe initiatieven aantrekken, maar anderzijds ook 
duidelijk maken waaraan de stad belang hecht bij de organisatie van evenementen. Er wordt 
ook gewerkt met verschillende categorieën evenementen. In één van de categorieën moeten 
aanvragen voldoen aan een beperkt aantal criteria en worden ze daarnaast bijkomend gescoord 
aan de hand van specifieke criteria (organisatorische en programmatorische criteria, effecten en 
schaalgrootte). Om de klantvriendelijkheid te verhogen en administratief te vereenvoudigen, 
wordt voorgesteld om zoveel mogelijk evenementen volgens dezelfde procedure te laten 
verlopen. Evenementen in samenwerking met de stad vallen niet onder het reglement en 
worden in een bijlage opgesomd. 

De belangrijkste wijzigingen in het reglement: 

1. Wijkkermissen
Wijkkermissen zullen voortaan de algemene aanvraag voor evenementen kunnen invullen en 
worden als evenement beoordeeld. 
Zij hebben dan net zoals andere evenementen recht op 50 % korting op feestmateriaal. In het 
verleden hadden ze recht op gratis gebruik van feestmateriaal, maar ook daar wordt naar 
eenduidigheid gestreefd. Volgens simulaties zouden de meeste wijkkermissen er financieel niet 
op achteruitgaan. De meerkost voor het feestmateriaal bijvoorbeeld, zou gecompenseerd 
worden omdat hun subsidie zou verhogen. (Zie bijlage: simulaties wijkkermissen)
De uitzondering is:
- de Terekenfeesten: zij verliezen hun subsidie. Ze vinden niet plaats op een openluchtlocatie, 
wat wel een voorwaarde is in het reglement. Zij kregen in het verleden een subsidie van 300 
EUR.
Sportmanifestaties tijdens wijkkermissen werden volgens het subsidiereglement evenementen 
apart forfaitair betoelaagd. 
- Wielerwedstrijd voor elite met contract: 4.475 EUR;
- Wielerwedstrijd continentale wedstrijd: 3.225 EUR;
- + beloften: 300 EUR extra;
- + dames elite: 300 EUR extra;
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- + WAOD-liefhebbers + V.W.F.: 200 EUR extra;
- + juniors: 150 EUR extra;
- + dames juniores: 150 EUR extra;
- + nieuwelingen: 75 EUR extra
- + dames nieuwelingen: 75 EUR extra;
- + internatie wedstrijd: 950 EUR extra.
- Stratenloop: 375 EUR.

Volgende kleinere activiteiten tijdens wijkkermissen zouden niet meer betoelaagd worden:
Basketbal- en volleybalwedstrijden:
- eerste wedstrijd: 75 EUR;
- bijkomende wedstrijden telkens: 13 EUR extra.
Wielertoeristenclubs - wandeltochten:
- eerste wedstrijd: 75 EUR;
- bijkomende dagen telkens: 13 EUR extra.
Hondenafrichtingswedstrijd - wedstrijd Sint-Niklase Watersportvereniging - 
hengelclubwedstrijd - turnspektakel ...: 75 EUR;
Schutters- en bolderprijskampen;
- eerste prijskamp: 35 EUR;
- voor iedere bijkomende prijskamp telkens: 23 EUR extra.
Kaarterclubhuizen: 35 EUR. 
Budgettair gevolg: 2.500 EUR van kostenpost 'verhuur feestmateriaal' naar MJP000337 - 
AC000223. Dit stemt overeen met de helft van de kost van het feestmateriaal, die nu door een 
hogere subsidie aan de wijkkermissen via het subsidiereglement evenementen gecompenseerd 
wordt.

2. Kerstmarkten
In het huidige reglement werden de kerstmarkten van Belsele, Sinaai en Nieuwkerken forfaitair 
betoelaagd en hadden ze recht op gratis feestmateriaal. Gezien deze kerstmarkten geen 
(uitgebreid) inhoudelijk programma hebben zouden ze een zeer beperkte subsidie 
krijgen. Gezien zij echter wel een belangrijk onderdeel vormen van de campagne Sint-Niklaas 
Wintert, zouden de kerstmarkten dan ook uit het subsidiereglement evenementen verdwijnen 
en opgenomen worden in het programma en de budgetten van Sint-Niklaas Wintert. Zo kunnen 
fijne initiatieven ook ondersteund worden vanuit die campagne en kunnen we ook op maat 
samenwerken. De financiële onderstuning wordt niet afgebouwd.
Budgettair gevolg: 3.600 EUR van MJP000337 - AC000223 naar budget Sint-Niklaas Wintert 
MJP000337 - AC000235.

3. Carnaval
Volgens het huidig subsidiereglement evenementen ontvangt de Orde der Muilentrekkers 
jaarlijks een bedrag van 3.550 EUR voor de organisatie van de reclame- en carnavalsstoet in 
Belsele. Daarnaast kunnen alle carnavalsverenigingen, die deelnemen aan de stoet, een 
aanvraag voor een subsidie van 250 EUR indienen. Dit wordt uit het reglement gehaald. Er 
wordt voortaan een convenant afgesloten met de organisator, gezien het heel typische karakter 
van het evenement. Ook de subsidies voor de carnavalswagens zullen voortaan worden 
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overgelaten aan de Orde, omdat de stad nu eenmaal niks te maken heeft met de inschrijvingen 
van de praalwagens. Daarom zou de subsidie voor de Orde der Muilentrekkers in de toekomst 
verhoogd worden met het bedrag van de subsidies voor de praalwagens. Dan moeten de 
carnavalsverenigingen geen subsidieaanvragen meer indienen bij de stad en zullen ze hun 
subsidie voor deelname verkrijgen via de organisatie van de carnavalsstoet, die ook instaat voor 
hun selectie tot deelname aan de stoet.
Budgettair gevolg: geen, de subsidies voor carnaval worden niet meer afzonderlijk uitbetaald 
maar in één subsidie aan de Orde der Muilentrekkers volgens een convenant dat opgesteld 
moet worden. Dit zit op hetzelfde budget als de subsidies vanuit het subsidiereglement.

4. Buitengewone sportmanifestaties en andere evenementen
Deze categorieën blijven behouden in het subsidiereglement en volgen dezelfde procedure. Wel 
wordt een extra voorwaarde toegevoegd om te vermijden dat gewone wandel- en fietstochten 
zonder evenementieel luik via het reglement gesubsidieerd kunnen worden.
Toevoeging reglement: Artikel 3 punt 2: het evenement overstijgt een louter sportieve 
bijeenkomst en heeft een inhoudelijk sociaal-cultureel evenementieel luik.

5. USP's
In het nieuwe beleidsprogramma verdwenen de USP's van de stad, maar is er sprake van een 
aantal 'troeven van Sint-Niklaas': ballonstad, Grote Markt, kinder- en jeugdstad, Mercator, Stad 
van de Sint, Wase hoofdstad. In het reglement en de scoreformulieren voor de jury worden de 
USP's dan ook gewijzigd in deze troeven.

6. Lijst met forfaitair betoelaagde evenementen
Bijlage I bij het reglement, de forfaitair betoelaagde evenementen, werd up-to-date gebracht.
De activiteit van de Vrienden van Sint-Antoon zal voortaan een forfaitaire toelage van 100 EUR 
krijgen vanuit cultuur, vanwege erfgoedgerelateerd.

7. Categorieën evenementen
Nu maakt het reglement een onderscheid tussen vier categorieën evenementen, met name 
wijkkermissen, kerstmarkten, carnaval en 'buitengewone sportmanifestaties en andere 
evenementen'. Elk van deze categorieën werd op een afzonderlijke wijze beoordeeld.
Om de transparantie en eenduidigheid te bevorderen en om ook wijkkermissen de kans op een 
hogere subsidie te geven, wordt voorgesteld om geen onderscheid tussen categorieën te maken. 
De betoelaging van de sportwedstrijden tijdens wijkkermissen blijft forfaitair behouden en 
wordt opgenomen in een apart artikel in het reglement.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld), 11 stemmen tegen (Vlaams Belang en sp.a) en 6 
onthoudingen (CD&V en PVDA)

Artikel 1
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de voorgestelde wijzigingen aan het subsidiereglement evenementen, laatst herzien en 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2018, goed te keuren.
Een exemplaar van het gewijzigde subsidiereglement wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Bijlagen
1. AANGEPAST Aanvraagformulier subsidie
2. AANGEPAST Bijlage I
3. AANGEPAST Bijlage II
Simulaties wijkkermissen
0. AANGEPAST Subsidiereglement evenementen (26-06-20)

 
 
 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


