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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 augustus 2022
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 Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); 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); de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw 
Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer 
Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); 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); mevrouw Tamara 
De Boey, raadslid (Vlaams Belang); de heer Chris Wauman, raadslid (PVDA); de heer Tarik Van 
Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd:
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

25 2022_GR_00202 Subsidiereglementen evenementen en buurtwerking: 
wijzigingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Bondige toelichting
De subsidiereglementen voor evenementen en buurtwerking zijn reeds verouderd. Door 
aanpassingen in het retributiereglement en de online evenement aanvragen via EagleBe, 
spreken een aantal zaken elkaar tegen.
Zowel de reglementen als de aanvraagformulieren werden aangepast, up to date gebracht en 
op elkaar afgestemd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze wijzigingen aan de subsidiereglementen voor 
evenementen en buurtwerking goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Wijzigingen in het subsidiereglement buurtwerking:
- uniforme benaming in alle formulieren namelijk buurtwerking;
- wijkkermissen worden uit het subsidiereglement buurtwerking gehaald. Deze horen bij het 
subsidiereglement evenementen;
- speelstraten worden mee opgenomen als buurtgerichte activiteit en burgers dienen het 
aanvraagformulier online in via Eaglebe.com.
Wijzigingen in het subsidiereglement evenementen:
- herbenoeming van de forfaitair betoelaagde sportmanifestaties tijdens wijkkermissen;
- wijkkermissen vallen onder het subsidiereglement. Zij moeten een subsidie aanvraag doen;
- de betalingsvoorwaarden werden uitgebreid met: "indien het evenement door overmacht 
geannuleerd wordt, kan de organisator via bewijzen hun kosten, die reeds gemaakt werden voor 
het event, terugbetaald krijgen, gelimiteerd tot het subsidiebedrag waar ze recht op zouden 
hebben";
- kosten voor transport en feestmateriaal worden bepaald in het retributiereglement. In het 
vorige reglement moesten organisatoren 50 % betalen van het gevraagde feestmateriaal. In het 
retributiereglement werd beslist dat organisatoren 100 % van het feestmateriaal moeten 
betalen. Met het nieuwe subsidiereglement evenementen krijgen organisatoren van 
bijvoorbeeld wijkkermissen een hogere subsidie. 
- aanvulling een aanpassing van bijlagen één en twee.
De aanvraagformulieren werden aangepast op basis van de reglementen. Deze zullen voortaan 
ook online in te vullen zijn. Voor personen die dit online niet kunnen, zijn er nog papieren 
formulieren beschikbaar op aanvraag.

Adviezen
Visum: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

file://Eaglebe.com
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Artikel 1
akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen voor het subsidiereglement evenement.
Een exemplaar van het subsidiereglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Artikel 2
akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen voor het subsidiereglement buurtwerking.
Een exemplaar van het subsidiereglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Aanvraagformulier basissubsidie
Reglement subsidies buurtwerking_voorstel wijziging
Aanpassingen bijlagen subsidiereglement evenementen v220616
Aanpassingen subsidiereglement evenementen
Aanvraagformulier subsidie forfaitair betoelaagde sportmanifestaties
Aanvraagformulier subsidie evenementen v220616
Aanvraagformulier buurtsubsidie

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Tarik Van Ballaer
adjunct-algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


