Besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2017
(11e zaak)

Gemeentelijke subsidiereglement ter ondersteuning van de culturele
verenigingen
Artikel 1.
Vanaf het kalenderjaar 2017 worden subsidies verleend aan de erkende culturele verenigingen van
Grimbergen, binnen de perken van de kredieten uitgetrokken op het exploitatiebudget en op basis
van het door de cultuurraad van Grimbergen verleende advies. Dit advies wordt jaarlijks aan het
college van burgemeester en schepenen overgemaakt. Indien het college dit advies niet volgt,
dient het dit te motiveren.
Art. 2.
Het subsidiebedrag wordt samengesteld uit drie verschillende toelagen waarvoor de verenigingen
in aanmerking komen, al naargelang de (sub)werksoort waartoe ze behoren.
De verhouding tussen de verschillende toelagen wordt voor het gehele subsidiebudget als volgt
bepaald:
1° basistoelage:
80 %
2° huurtoelage:
10 %
3° bijzondere toelage:
10 %
Van deze percentages kan worden afgeweken, mits dit voldoende gemotiveerd wordt.
A. BASISTOELAGE
De basistoelage is een vast bedrag dat als volgt varieert naar gelang van de werksoort en het type
vereniging.
1° werksoort actieve kunstbeoefening
a) muziekvereniging: 1650 euro;
b) toneelvereniging: 600 euro;
c) zangkoor: 350 euro;
d) kerkkoor: 175 euro;
e) dansvereniging: 250 euro.
2° werksoort cultuurspreiding: 300 euro.
3° werksoort vrijetijdsbesteding: 170 euro.
4° werksoort vormings- en ontwikkelingswerk: 170 euro.
B. HUURTOELAGE
Toelage voor de huurprijs of het kadastraal inkomen betaald voor het gebruik van de lokalen voor
de reguliere werking (repetities, bestuursvergaderingen, opslag materiaal, ledenavonden). De huur
van lokalen voor optredens, feesten, gelegenheidsrestaurants wordt niet gesubsidieerd. Een
toelage van 10% van de bewezen kosten met een maximum van € 200,00 per vereniging.
C. BIJZONDERE TOELAGE
1. Voor alle verenigingen
Speciale initiatieven en/of projecten die van een bijzonder cultureel belang zijn en/of een
belangrijke impact hebben binnen de Grimbergse gemeenschap en die buiten de reguliere werking
van de vereniging vallen. De bepaling van het bedrag van de toelage zal mee ingegeven worden
door de uitstraling en het bereik in een ruimer gebied, de aard van het initiatief/project,de
infrastructuurschaal, specifieke meerkosten, …
2. Voor de werksoort actieve kunstbeoefening
Activiteiten en initiatieven die worden georganiseerd specifiek in het kader van jeugdwerking. Deze
toelage kan enkel in rekening worden gebracht wanneer de vereniging voor haar jeugdwerking
geen subsidie krijgt via de jeugdraad.
3. Voor de werksoorten cultuurspreiding, vormings- en ontwikkelingswerk, vrijetijdsbesteding:
De werking van de vereniging is in belangrijke mate gewijzigd t.o.v. de voorbije jaren, bijvoorbeeld
het doel en/of het doelpubliek van de vereniging zijn gewijzigd, er worden totaal andere
activiteiten georganiseerd, voor de reguliere werking van de vereniging moest de voorbije jaren
geen huur betaald worden en nu wel, …
De werking van de vereniging overstijgt de gemeentelijke grenzen door een zeer grote uitstraling,
activiteiten voor een publiek dat van ver buiten de gemeentegrenzen komt, …

Art. 3.
Dit reglement is enkel van toepassing op de culturele verenigingen die een Nederlandstalige
werking ontplooien, die erkend zijn door de cultuurraad op basis van het door het
gemeentebestuur goedgekeurde huishoudelijk reglement, en die actief zijn in één van de vier
werksoorten: de actieve kunstbeoefening, de cultuurspreiding, het vormings- en ontwikkelingswerk
of de vrijetijdsbesteding.
Art. 4.
Aan erkende culturele verenigingen die via een andere weg gemeentelijke subsidies voor hun
reguliere werking ontvangen, kunnen geen subsidies meer toegekend worden via dit reglement.
Art. 5.
Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie moeten de erkende culturele verenigingen
jaarlijks een subsidiedossier indienen bij de cultuurraad vóór 1 juni van het jaar volgend op het
werkingsjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Verenigingen die hun jaarlijks subsidiedossier
niet tijdig indienen, verliezen automatisch hun recht op subsidiëring.
Art. 6.
Het advies van de cultuurraad aangaande de toekenning van de jaarlijkse subsidie is gebaseerd op
de gegevens in het subsidiedossier met volgende samenstelling:
1° het titelblad met gegevens van de vereniging;
2° het werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar;
3° de ingevulde aanvraagformulieren voor huurtoelage en bijzondere
toelage indien van toepassing;
4° de kopieën van de desgevallend gevraagde bewijsstukken.
Art. 7.
Bij twijfel over de juistheid van de door de vereniging ingediende gegevens (in het jaarlijks
werkings- en activiteitenverslag of in de meegedeelde stukken) kan het gemeentebestuur overgaan
tot een controle ter plaatse door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Indien hieruit blijkt
dat de verstrekte gegevens niet met de werkelijkheid overeenstemmen of indien de betrokken
vereniging weigert de controle te laten uitvoeren of deze op welke manier dan ook bemoeilijkt of
verhindert, verliest zij eveneens, en ingaand op de dag van de vaststelling of weigering, haar recht
op verdere subsidiëring.
Art. 8.
Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet-voorziene gevallen en beslist bij
betwisting na advies van het bestuur van de cultuurraad.
Art. 9.
Het subsidiereglement culturele verenigingen vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 28
januari 2010 wordt vanaf het kalenderjaar 2017 opgeheven.
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