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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; 
de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, 
gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; 
mevrouw Marijke Jordens, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven 
Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; 
de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, 
gemeenteraadslid; de heer Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; 
mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; de heer Jan Wouters, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, gemeenteraadslid; de heer 
Rikky Brebels, gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, 
waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; 
mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Er zijn momenteel vier wijkrestaurants in Hasselt actief die georganiseerd worden met subsidies van 
de stad:

 Heilig Hart (Crutzenhof);
 Kermt (Ten Hove);
 Banneux (voetbalkantine Hogerop Heide);
 Kuringen (Gildezaal).

Tot 2013 werkten deze wijkrestaurants met een forfaitaire toelage van stad Hasselt. In 2013 is deze 
forfaitaire toelage veranderd naar een nominatieve toelage om de wijkrestaurants te stimuleren meer 
mensen te bereiken. De nominatieve toelage bestond uit 0,80 EUR per eter. De wijkrestaurants 
konden deze toelage jaarlijks of halfjaarlijks aanvragen bij dienst Wijkmanagement.

De verkoopprijs van een ticket is in 2013 verhoogd van 5 EUR naar 6,50 EUR omdat de traiteur waar 
alle wijkrestaurants mee samen werkten, Global Cuisine, had aangegeven de prijs op te voeren van 
4,77 EUR naar 6,36 EUR per maaltijd inclusief BTW. Met deze 0,14 EUR ticketoverschot, kregen de 
wijkrestaurants een totale toelage van 0,94 EUR per eter.

In december 2016 is gebleken dat de beoogde prijsverhoging van de traiteur in 2013 nooit is 
doorgevoerd. De kostprijs van een maaltijd is tot en met 2016 4,77 EUR gebleven. Van 2013 tot en 
met 2016 hebben de wijkrestaurants in plaats van 0,14 EUR overschot op de ticketverkoop, een 
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overschot van 1,73 EUR genoten. Met die subsidie van 0,80 EUR per eter komt dit neer op een totale 
toelage van 2,53 EUR in plaats van de voorziene 0,94 EUR.

Dit had in 2016 de volgende bedragen tot gevolg voor de wijkrestaurants:

Heilig Hart
Totaal aantal eters: 12 edities, 794 eters
Subsidie (eters x 0,80 EUR): 635,20 EUR
Overschot ticketverkoop (eters x 1,73 EUR): 1.373,62 EUR

Kermt:
Totaal aantal eters: 12 edities, 359 eters
Subsidie (eters x 0,80 EUR): 287,20 EUR
Overschot ticketverkoop (eters x 1,73 EUR): 621,07 EUR

Banneux:
Totaal aantal eters: 10 edities, 447 eters
Subsidie (eters x 0,80 EUR): 357,60 EUR 
Overschot ticketverkoop (eters x 1,73): 773,31 EUR

Kuringen:
Totaal aantal eters: 8 edities, 505 eters
Subsidie (eters x 0,80 EUR): 404 EUR
Overschot ticketverkoop: Onbekend. Zij verkopen hun tickets aan 6,50 EUR maar omdat zij zelf koken 
is hun kostprijs ons niet bekend waardoor we ook het overschotbedrag niet kunnen bepalen.

De traiteur Global Cuisine heeft aangegeven om vanaf 1 januari 2017 de kostprijs per maaltijd te 
verhogen van 4,77 EUR naar 5,20 EUR inclusief BTW. De wijkrestaurants ontvangen ook na deze 
kostprijsverhoging nog altijd meer dan aanvankelijk voorzien was, omdat buurtbewoners een meerprijs 
betalen op een ticket. Aldus wordt evenwel voorbijgegaan aan het doel waarom de wijkrestaurants in 
eerste instantie werden opgezet.

Bovenstaande elementen zijn aanleiding waarom de dienst Wijkmanagement een vernieuwd 
subsidiereglement wil invoeren vanaf 1 juni 2017.

Argumentatie
Het doel van een wijkrestaurant:
1. Buurtbewoners eten samen een gezond menu;
2. Buurtbewoners bouwen een sociaal netwerk op, zodat de kans op eenzaamheid verkleind wordt;
3. De buurtsolidariteit wordt verstevigd.

De wijkrestaurants worden financieel ondersteund door de stad Hasselt zodat zij zich organisatorisch 
kunnen inrichten om deze doelstellingen te bereiken. Zij dienen op een vlotte manier, kostendekkend 
te kunnen werken. Zij dienen geen financiele zorgen te hebben over deze organisatie. Het is 
daarentegen ook niet de bedoeling dat de verenigingen inkomsten genereren uit de organisatie van 
het wijkrestaurant.

De belangrijkste verandering in het subsidiereglement is om de verkoopprijs van een ticket te drukken 
zodat het voor bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk is om een wijkrestaurant te bezoeken. We zetten 
de ticketverkoopprijs in verhouding met de verkoopprijs van de traiteur waar de meeste 
wijkrestaurants momenteel mee samenwerken. De kostprijs van een maaltijd is 5,20 EUR incl. BTW 
dus verlagen we de ticketverkoopprijs van 6,50 EUR naar 5,50 EUR. De wijkrestaurants zijn overigens 
vrij om binnen de gezette ticketverkoopprijs vers te koken of om met een andere traiteur samen te 
werken. Deze keuzevrijheid betekent wel dat wijkrestaurants inzicht moeten geven in de kostprijs en 
het aantal afgenomen maaltijden aan de hand van bijvoorbeeld een jaarfactuur.
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Daarnaast verhogen we het subsidiebedrag van 0,80 EUR naar 1 EUR per eter. Met een kleine 
verhoging in het subsidiebedrag krijgen de wijkrestaurants voldoende ruimte om de organisatie te 
kunnen realiseren.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige subsidies.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

Het  Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijke toezicht.

Het besluit van de gemeenteraad van 20 mei 1986 houdende vrijstelling van bepaalde formaliteiten en 
vaststelling van bij te brengen stukken in toepassing van de wet van 14 november 1983.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in 
verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke 
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt 
opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die 
van de politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave worden voorzien op:

Subsidie per eter

Bedrag: € 1,00 / per eter
Actie: 20xx140487
Raming: 20xx1401206
Budgetcode: 20xx/6490100/4/0171/03

De zaalhuur van de wijkrestaurants zal rechtstreeks worden betaald aan de uitbatende vereniging. Dit 
wordt voorzien op:

Actie: 20xx140487
Raming: 20xx1501256
Budgetcode: 20xx/6130460/4/0171/03

De wijkrestaurants die de eigen infrastructuur gebruiken mogen een forfaitaire vergoeding vragen van 
25 EUR per editie. 
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Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nieuwe subsidiereglement voor de wijkrestaurants in Hasselt vanaf 1 juni 
2017 goed.

Bijlagen
1. formulier_aanvraagsubsidie2017.pdf
2. Reglement_wijkrestaurants.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de voorzitter 
Carlo Gysens



   

SUBSIDIEREGLEMENT WIJKRESTAURANTS  
        

De Stad Hasselt wil wijkrestaurants stimuleren door een subsidie toe te kennen aan de 
wijkrestaurants die beantwoorden aan de volgende voorwaarden: 
 
Artikel 1: Doel en organisatie 

 

 Het wijkrestaurant moet zich volgende doelen stellen: 
o Buurtbewoners eten samen een gezond menu; 
o Buurtbewoners bouwen een sociaal netwerk op; 
o Buurtbewoners kunnen uit een sociaal isolement komen; 
o De buurtsolidariteit wordt verstevigd.  

 Het wijkrestaurant maakt geen winst met de organisatie van het wijkrestaurant en kan 
kostendekkend werken. 

 Het wijkrestaurant wordt op een drempelverlagende en toegankelijke manier ingericht. De 
verkoopprijs van een ticket wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat het zo aantrekkelijk 
mogelijk is voor bezoekers om een wijkrestaurant te bezoeken.  

 
Artikel 2: Inzet van de organiserende vereniging 
 

 Het wijkrestaurant is verantwoordelijk voor de maandelijkse organisatie, inzet van vrijwilligers, 
klaarzetten, bedienen, afruimen en afwassen;  

 De locatie van het wijkrestaurant ligt in de wijk die men beoogd te bereiken en is uitgerust voor de 
organisatie van een wijkrestaurant; 

 Het wijkrestaurant wordt minimaal zes keer per jaar georganiseerd op een vaste dag en vast 
tijdstip.  

 Het wijkrestaurant geeft de data van het volgende kalenderjaar door in november 

 Het wijkrestaurant verkoopt de tickets die Dienst Wijkmanagement aanbiedt, zodat de kostprijs 
transparant en duidelijk is naar wijkbewoners; 

 Het wijkrestaurant dient zelf de ingrediënten of maaltijden af te halen. Het is mogelijk om hiervoor 
een auto te gebruiken van Stad Hasselt. De reservatie en de gebruikersovereenkomst gaan via 
Dienst Wijkmanagement.  

 Onder alle communicatie van het wijkrestaurant staat onder duidelijke vermelding van 
‘Wijkrestaurant Stad Hasselt’ 

 
Artikel 3: Maaltijden 
 

 Het wijkrestaurant biedt per verkochte ticket een volwaardig, gezond en vers bereid 
driegangenmenu aan. Het wijkrestaurant kan hiervoor een beroep doen op vrijwilligers die 
vers koken, dan wel op een traiteur die verse maaltijden levert.  

 De factuur van de traiteur wordt rechtstreeks aan de organiserende vereniging gestuurd. 

 De eters moeten tijdens de maaltijd de mogelijkheid krijgen om gratis water te nuttigen. 
We raden aan om kraantjeswater aan te bieden. Wanneer het beleid van de zaal oplegt 
om flesjes water af te nemen, mag deze kostprijs door de uitbatende vereniging van de 
zaal bij de factuur van de zaalhuur gerekend worden (Zie artikel 6).  

 
Artikel 4: Ticketverkoopprijs  
 

 Een ticket wordt verkocht aan 5,50 EUR. 
       
 

Stad Hasselt – dienst Wijkmanagement 
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt 
Contactadres: Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt 
wijkmanagement@hasselt.be 
011 23 94 45 
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Artikel 5: Subsidiebedrag  

 

 Alle wijkrestaurants die beantwoorden aan de in dit reglement bepaalde voorwaarden 
kunnen een subsidie aanvragen per eter en voor de infrastructuur: 
 

 1) Het wijkrestaurant kan een subsidie aanvragen bij dienst Wijkmanagement van 1 EUR 
per eter.  
 

 2) Het wijkrestaurant kan tevens een subsidie van maximaal 25 EUR per editie aanvragen 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van de eigen infrastructuur. Dit subsidiebedrag is 
bedoelt om de onkosten van poets, water, elektriciteit en gas te vergoeden. 
 
 

 De wijkrestaurants worden in de gelegenheid gesteld om één of twee keer per jaar een 
subsidieaanvraag te doen: 
o Halfjaarlijkse subsidieaanvraag: Op uiterlijk 1 juni moet de subsidieaanvraag binnen 

zijn voor de periode januari-juni;  
o Halfjaarlijkse subsidieaanvraag: Op uiterlijk 1 december moet de subsidieaanvraag 

binnen zijn voor de periode juli-december;  
o Jaarlijkse subsidieaanvraag: Op uiterlijk 1 december moet de subsidieaanvraag binnen 

zijn voor de periode januari-december; 
o De wijkrestaurants kunnen geen subsidieaanvraag doen voor een halfjaarlijkse of 

jaarlijkse periode van een ander kalenderjaar. 

 Bij de aanvraag dienen de wijkrestaurants een verklaring af te leggen over de verkochte 
tickets in de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Ter staving hiervan dienen zij 
de volgende verantwoordingstukken te voegen: 

o Bij beroep op traiteur: facturen m.b.t. periode waarop de aanvraag betrekking 
heeft. 

o Bij beroep op vrijwilligers die vers koken: aankoopbewijzen/facturen van 
ingrediënten voor de bereiding van de maaltijden in de periode waarop de 
aanvraag betrekking heeft. 

 Indien uit controle zou blijken dat de wijkrestaurants foute aantallen doorgeven in de 
verklaring, kan de Stad Hasselt overgaan tot terugvordering van de, onterecht uitbetaalde 
subsidies. 

 
      

Artikel 6: Zaalhuur 
 

 De uitbatende vereniging van de zaal waar het wijkrestaurant georganiseerd wordt, 
factureert de zaalhuur rechtstreeks aan Dienst Wijkmanagement. 
 

Artikel 7: Drukwerk 
 

 Dienst Wijkmanagement biedt de mogelijkheid om flyers en affiches te ontwerpen en te 
drukken.  

 Dienst Wijkmanagement maakt en drukt jaarlijks de verkooptickets. 
 
        

Artikel 8: het genereren van andere inkomsten 
 

 De wijkrestaurants bieden gratis kraantjeswater aan, maar kunnen extra inkomsten 
generen door koffie, thee en frisdrank te verkopen aan democratische prijzen. 

 De wijkrestaurants dragen zelf deze kosten en betalen deze rechtstreeks aan de zaal. 
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Artikel 9: Besteding van subsidie en inkomsten 
 

 Het wijkrestaurant kan zelf bepalen hoe zij deze financiële middelen inzetten ten 
voordelen van het wijkrestaurant. Bijvoorbeeld: 
o Aanschaf placemats, servetten, tafelbenodigdheden; 
o Gratis maaltijd voorzien voor de vrijwilligers; 
o Afsluiten vrijwilligersverzekering met uitgebreide dekking. 

Dienst Wijkmanagement vertrouwt erop dat de gelden worden ingezet naar eer en geweten, 
in het voordeel van het wijkrestaurant.  
 
 
 
Artikel 10: Vrijwilligers 
 

 Het wijkrestaurant wordt georganiseerd door een vereniging met vrijwilligers. 

 De vereniging kan een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten via de provincie. Deze 
vergoedt lichamelijke ongevallen en schade aan derden.    

 
        

Artikel 11: Uitvoering  
 

 De organiserende vereniging tekent voor akkoord en houdt zich aan dit reglement. 

 Bij het niet naleven van het reglement komt het desbetreffende wijkrestaurant niet in 
aanmerking voor subsidie. Bovendien behoudt de Stad Hasselt zich het recht om de 
reeds uitbetaalde subsidie terug te vorderen voor een bepaalde periode indien achteraf 
blijkt dat het wijkrestaurant niet beantwoordde aan de voorwaarden.  
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