PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van 23 september 2015
Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris

Subsidiereglement Gemeentelijke cultuurraad Herne
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
De cultuurraad paste het subsidiereglement aan met als doel om via een eenvoudiger en
overzichtelijker reglement de verenigingen beter tegemoet te kunnen komen.
De AV van de cultuurraad keurde het aangepaste subsidiereglement goed op 15/06/2015.
Op het College van Burgemeester en Schepenen van 17/06/’15 werd dit aangepaste
subsidiereglement al goedgekeurd.
Bevoegdheid
Art 57 uit het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Notulen CBS 17/06/2015 ‘Goedkeuring Subsidiereglement cultuurraad’
Subsidiereglement
Externe adviezen
Dit reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Cultuurraad d.d. 15
juni 2015.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het nieuwe subsidiereglement van de cultuurraad
goed te keuren.
BESLUIT :
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het nieuwe subsidiereglement van de cultuurraad goed
volgens de hierna vermelde tekst.
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

1.1.

Inleiding

Artikel 1
Bij de opmaak van dit subsidiereglement werd er rekening gehouden met het decreet van 6
juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. De doelstellingen van de cultuurraad, artikel 1
uit de statuten van 19 november 2013, zijn ook hier van toepassing.
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1.2.

Erkenning sociaal-culturele vereniging

Artikel 2
Sociaal-culturele verenigingen dienen vooreerst erkend te worden door de Algemene
Vergadering van de Cultuurraad vooraleer men in aanmerking kan komen voor het verkrijgen
van gemeentelijke subsidies.
Men moet voldoen aan volgende criteria om een erkende socio-culturele vereniging te zijn:
- De vorm aan te nemen van een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke
vereniging
- Sociaal-culturele activiteiten organiseren in Herne gericht op de bevolking van Herne,
ook indien de activiteiten buiten Herne gebeuren wegens gebrek aan locaties in de
gemeente
- De zetel van de vereniging moet zich bevinden in Herne
- De openbare activiteiten van de vereniging (met inbegrip van alle communicatie
tussen de vereniging, de gemeente en de Cultuurraad) dienen steeds in het
Nederlands te geschieden
- De socio-culturele vereniging mag geen commerciële doeleinden hebben, maar
winstgevende activiteiten ter ondersteuning van het maatschappelijke doel (zoals de
organisatie van eetfestijnen e.d.) zijn wel toegelaten
- Minstens 5 leden hebben waarvan minstens 3 leden een domicilie in Herne dienen te
hebben
- Het aansluitingsformulier moet ingevuld aan de Cultuurdienst worden bezorgd (dit
formulier is op te vragen via cultuur@herne.be)
- De statuten van de socio-culturele vereniging moeten aan de Cultuurdienst worden
bezorgd. Hierin staat opgenomen wat het doel van de vereniging is, waar de
maatschappelijke zetel zich bevindt en wat de bestuurssamenstelling is.
- Er moet minstens 1 contactpersoon ten aanzien van de Cultuurdienst worden
doorgegeven.
De socio-culturele vereniging heeft 1 jaar de tijd om tegemoet te komen aan deze criteria.
Indien men gedurende een periode van twee opeenvolgende jaren niet voldoet aan deze
criteria, kan men de erkenning verliezen.
De erkenning als socio-culturele vereniging, lid van de Cultuurraad, geeft recht op:
- Het bekomen van een gemeentelijke subsidie
- Het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur aan de voorwaarden bepaald in de
respectievelijke gebruiksreglementen
- Mogelijk logistieke ondersteuning van activiteiten en gebruik van de gemeentelijke
uitleendienst in overeenstemming met de bepalingen van de uitleendienst
- Gratis publicatie van artikels en aankondiging van activiteiten via de gemeentelijke
communicatiemiddelen (infoblad, website, nieuwsbrief, …)
Subsidies worden verleend indien de socio-culturele vereniging een werkingsverslag tijdig
indient waaruit duidelijk blijkt dat de socio-culturele vereniging jaarlijks minstens 1 openbare
activiteit organiseert.
Mogelijke onduidelijkheden over werkingsverslagen worden ter bespreking voorgelegd aan
het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad.
Artikel 3
Binnen de kredieten in de gemeentebegroting goedgekeurd door de gemeenteraad, kunnen
aan de door het College van Burgemeester en Schepenen erkende socio-culturele
verenigingen subsidies worden verleend volgens de voorwaarden en normen die in dit
reglement worden vastgelegd.
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Hoofdstuk 2: Toelagen voor verenigingen

2.1.
Indienen dossier
Er wordt jaarlijks een budget in de begroting voorzien om de cultuurverenigingen te
subsidiëren.
Artikel 1
Elke erkende cultuurvereniging (volgens hoofdstuk 1, artikel 2) die een toelage wil bekomen,
moet op het einde van het werkingsjaar (1 januari tot 31 december) aan de hand van de
officiële aanvraagformulieren tijdig een werkingsdossier indienen. Deze formulieren worden
in de loop van de maand januari opgestuurd door de cultuurraad of kunnen digitaal bekomen
worden op de cultuurdienst of via het e-loket van de gemeentelijke website.
Artikel 2
Elke erkende cultuurvereniging kan kiezen tussen een basistoelage van 25€ of een
werkingssubsidie die aan de hand van het puntensysteem uit dit subsidiereglement berekend
wordt.
2.2.

Puntensysteem

Artikel 3
1. Deelname cultuurraad
Indien een cultuurvereniging deelneemt aan een activiteit van de cultuurraad of van andere
gemeentelijke diensten, kan zij hiervoor extra punten krijgen.
Logistieke ondersteuning voor activiteiten 100 punten/activiteit
van de cultuurraad of van andere
gemeentelijke diensten

2. Activiteiten
Afhankelijk van het soort optreden kan een cultuurvereniging aanspraak maken op extra
punten. Bij het aanvraagformulier dient een bijlage te zitten met een lijst van alle activiteiten
uit het werkjaar met datum en locatie.
a) Organiseren van culturele publieke optredens/evenementen voorafgegaan door
repetities: concert, toneeloptreden, kooroptreden, …
b) Organiseren
van
publieke
evenementen:
tentoonstellingen,
quiz,
ontspanningsactiviteiten, film, voordrachten, natuurwandeling met historische
inslag, culturele reis, …
c) Organiseren van publieke optredens in samenwerking met andere verenigingen
d) Actieve deelname aan activiteiten: deelname aan tentoonstelling, opluisteren van
eucharistieviering, optreden, stoet, ...
e) Uitgeven van een kwalitatieve publicatie gericht op de bevolking van Herne. Deze
punten worden binnen de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de
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Cultuurraad toegekend. Er kunnen maximum 3 publicaties per jaar en per
vereniging worden ingediend
(Semi-)Professionele verenigingen die optreden onder contract en met vergoeding (al of niet
met management) worden voor deze toelage uitgesloten.
Vergaderingen, wekelijkse repetities en winstgevende activiteiten (zoals eetfestijnen) komen
niet in aanmerking voor subsidie.
a) Publiek optreden met repetities
400 punten per dag
b) Publiek optreden / evenement
100 punten per activiteit
c) Publieke optredens in samenwerking met 200 punten
andere vereniging
d) Actieve deelname
75 punten
e) Publicatie
0 tot 300 punten

3. Vorming
Een cultuurvereniging kan zowel voor haar leden als voor de bevolking van Herne vorming
organiseren. Deze vorming (geen repetitie) wordt ingedeeld volgens dagdelen bestaande uit
minstens 2u per dagdeel.
Afhankelijk van het soort vorming, kan de cultuurvereniging aanspraak maken op extra
punten:
a) Inrichten van openbare lessenreeks, bestaande uit minstens 3 dagdelen
b) Inrichten van vorming voor eigen leden bestaande uit minstens 1 dagdeel
(bijscholing, EHBO,..)

a) Inrichten van openbare lessenreeks
b) Vorming van eigen leden

100 punten per reeks
25 punten per dagdeel

4. Bevordering van cultuurparticipatie
Elke cultuurvereniging uit Herne die speciale inspanningen levert om een zo breed mogelijk
publiek te laten participeren aan haar activiteiten, in het bijzonder mensen die hiervoor een
(of meerdere) drempel(s) moeten overwinnen, krijgt extra punten. Drempels om deel te
nemen aan een bepaald aanbod kunnen verscheiden van aard zijn: fysiek, sociaal,
economisch, etnisch-cultureel of praktisch. Groepen die hier vaak mee te kampen hebben
zijn b.v. mensen met een handicap, (minder mobiele) senioren, mensen in armoede, mensen
met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, jonge gezinnen/ouders van kleine kinderen…
De vereniging dient deze inspanningen te kaderen binnen haar werking en/of visie en
motiveren wat zij precies doet om de geformuleerde doelstellingen te realiseren.
Tegemoetkomingen op financieel en/of praktisch vlak,:
-

Kortingen voor bijzondere doelgroepen (min12jarigen, min 16-jarigen, grote gezinnen, mensen
met een beperking, rolstoelvriendelijke activiteit,
...)
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25 punten per
evenement

-

Gratis ingangstickets of deelnamekaarten ter
beschikking stellen van het OCMW
Voorzien in (gratis of aangepast) vervoer
Speciale voorzieningen treffen op de locatie (bv.
kinderopvang, …)

Culturele activiteiten organiseren voor kinderen of
jongeren (kindertentoonstelling, concert voor of door
kinderen, kindertoneel, ...)
2.3.

100 punten
per activiteit

Toekenning subsidies

Artikel 4
Voor elke activiteit of buitengewoon evenement dient bewijsmateriaal voorgelegd te worden.
Dit kan zijn promotiemateriaal (zoals een uitnodiging, folder, drukwerk, programmaboekje,
affiche, nieuwsbrief) en een balans.
Artikel 5
Voor elke publicatie dient een exemplaar voorgelegd te worden aan de cultuurraad. Bij de
publicatie van een boek kan dit ter inzage gevraagd worden.
Artikel 6
Indien de cultuurraad twee weken na uiterste datum voor indiening van het werkingsverslag
nog niets heeft ontvangen, zal er een herinnering verstuurd worden naar de
cultuurvereniging. Indien de cultuurraad vier weken na uiterste datum nog niets heeft
ontvangen, kan de cultuurvereniging zijn werkingstoelagen verliezen.
2.4.

Plafond

Artikel 7
Eén cultuurvereniging kan aanspraak maken op maximum 10% van het totaal aantal
berekende punten (zonder forfaits).
2.5.

Jubileumtoelagen

Artikel 8
Voor de toepassing van deze toelage wordt verwezen naar het algemeen gemeentelijk
reglement ‘jubileumtoelagen’ voor Hernse verenigingen. Dit reglement is verkrijgbaar op de
dienst Vrije Tijd of op de gemeentelijke website.

Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst cultuur.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

5

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.

get. Ann Naert,
De gemeentesecretaris

get. Kris Degroote
De voorzitter van de gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift

Ann Naert
De gemeentesecretaris

Kris Degroote
De voorzitter van de gemeenteraad
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