dienst cultuur, erfgoed en toerisme: Invoering reglement subsidiëring socio-culturele
investeringsprojecten

beslissing:
artikel 1: De gemeenteraad keurt het “subsidiereglement buitengewone socio-culturele
investeringsprojecten” zoals onderstaand opgenomen in deze beslissing goed.
Art. 1 : Binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting en onder de
voorwaarden van dit reglement kunnen toelagen worden toegekend aan buitengewone nietcommerciële socio-culturele investeringsprojecten in de gemeente Ichtegem. Er wordt elk jaar een
maximaal te besteden bedrag door het college vastgesteld en in het budget opgenomen. Dit gebeurt
op basis van de ingezonden projectaanvragen. Indien dit bedrag niet voldoende is om alle aanvragen
te honoreren op basis van onderstaande berekening, worden de bedragen procentueel verlaagd tot ze
passen binnen het budget.
Art. 2 : Onder een buitengewoon niet-commercieel socio-cultureel investeringsproject wordt verstaan:
Een specifieke investering die uit de aard zelf en door omvang of betekenis van de investering, niet in
de gewone jaarwerking van een vereniging kan worden ondergebracht (geen gewone jaarlijkse
werkingskost),
waarvan een langlopend nuttig gebruik binnen de vereniging kan worden aangetoond (bruikbaarheid
in werking komende jaren),
waarvan de financiële haalbaarheid op maat van de vereniging(en) op voldoende wijze wordt
aangetoond (in verhouding tot de werking),
waarvan het nut voor het versterken van het socio-culturele weefsel op de gemeente op voldoende
wijze wordt aangetoond (gebruik voor binnengemeentelijke werking, op maat van de gemeente)
met een minimumprijs van 800 euro, btw inclusief
die niet bedoeld is voor privaat of gemengd gebruik noch in hoofdzaak voor verhuur aan derden. In
geval van verhuur zullen de mogelijke inkomsten uit deze verhuur meegerekend worden in het
bepalen van de hoogte van het aanvaarde investeringsbedrag.
Art. 3 : Voor deze betoelaging komen enkel erkende Ichtegemse cultuurverenigingen in aanmerking.
De lijst van erkende cultuurverenigingen wordt elk jaar door het college vastgesteld op advies van de
cultuurraad.
Art. 4 : Ten laatste tegen 1 september van het jaar voorafgaand aan of in het jaar van de investering
moet de aanvraag gestaafd door een officiële offerte of factuur het gemeentebestuur bereiken door
middel van het geijkte formulier. De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, p/a dienst cultuur, toerisme en erfgoed, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem en dit ofwel
aangetekend ofwel tegen ontvangstbewijs. Een aanvraag via de mail wordt beschouwd als een
aanvraag tegen ontvangstbewijs. De Dienst Cultuur legt de aanvraag voor advies voor op de
eerstvolgende zitting van de cultuurraad. Op basis van dit advies neemt het college uiteindelijk de
beslissing tot al dan niet subsidiëren. De aanvrager wordt van de beslissing op de hoogte gebracht
voor 1 februari van het jaar volgend op de aanvraag

Art. 5 : De uitbetaling van de toelage zal pas gebeuren na het indienen van de nodige facturen ter
staving van de investering. De toelage bedraagt maximaal 33% van de ontvankelijke investeringskost
met een maximum van 1000 euro.
Art. 6 : De cultuurraad zal zijn advies aangaande ontvankelijkheid baseren op bovenstaande criteria.
De raad zal zich over volgende punten dienen uit te spreken :
De ontvankelijkheid van de aanvraag op zich
De verantwoording voor het al dan niet toekennen van een subsidie
De hoogte van het subsidiebedrag, waarbij rekening wordt gehouden dat het subsidiebedrag de som
van 1000 euro per individueel project niet kan overschrijden en nooit hoger kan zijn dan 33% van het
bedrag dat na aftrek van de inkomsten op de begroting overblijft (bijvoorbeeld in geval van verhuring
van het object of co-financiering).
Art. 7 : Per organisator wordt slechts 1 activiteit per jaar betoelaagd in het raam van dit reglement. Er
wordt nauwlettend op toegezien dat aanvragen niet opgesplitst worden om subsidies te maximaliseren
en dat de investering niet al op een andere wijze door de gemeente wordt ondersteund of betoelaagd.
Art. 8 : Materialen die op deze wijze worden aangekocht dienen minstens vijf jaar eigendom te blijven
van de vereniging en worden daartoe opgenomen in een inventaris die wordt bijgehouden door de
dienst cultuur. Bij vastgestelde misbruiken wordt de betrokken vereniging voor eenperiode van vijf
jaar uitgesloten van de mogelijkheid aanvragen tot projectsubsidie in te dienen (zowel voor
investeringen als voor activiteiten). Indien de toelage bij die vaststelling nog niet is uitbetaald wordt
deze ingehouden.
Art. 9 : Materialen die via de gemeentelijke uitleendienst gratis kunnen worden ontleend komen niet in
aanmerking voor betoelaging onder dit reglement. Voor fotografiematerialen, computers en
telecommunicatie-items dient duidelijk verantwoord te worden onder toepassing van de normen
vastgesteld onder artikel 2 waarom de vereniging deze subsidiabel acht
Art. 10 : Specifieke aanvragen die niet passen in het kader van dit reglement dienen aan het college
van burgemeester en schepenen te worden voorgelegd.
Art. 11 : Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2016. Aanvragen die het lopende jaar 2016 betreffen
worden overgemaakt aan het college en worden telkens ad hoc geadviseerd door de cultuurraad aan
het college. De eerste collectieve indiendatum is 1 september 2016.

artikel 3: Afschrift in drievoud van onderhavige beraadslaging zal overeenkomstig artikel 253 §1 3°
van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt worden aan de Heer Gouverneur der
Provincie.
artikel 4: Dit reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke
website, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd aangenomen als de datum
waarop het reglement op de website bekendgemaakt wordt. De bekendmaking en de datum van
bekendmaking van dit reglement moet blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat
bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

