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Zitting van 22 september 2020
Vrije Tijd

Goedgekeurd

52 2020_GR_00206 Stedelijk subsidiereglement  - Werking 
kunstenorganisaties - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; 
de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de heer Frank 
Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Michel Froidmont, 
gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien 
Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw 
Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer 
Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw 
Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim 
De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan 
Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; de heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Gerald 
Corthouts, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; mevrouw 
Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 36 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Tom Cox; Lut Creemers; Pieter 
Cuppens; Philip De Hollogne; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske 
Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo 
Gysens; Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Nele Kelchtermans; 
Bert Lambrechts; Hubert Lenssen; Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; 
Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Koen Ooms; 
Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Frank Troosters; Steven 
Vandeput; Dietrich Vandereyken; Joost Venken

Beschrijving

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Aanleiding en context
De kunstensector in Limburg staat onder druk. Bij eerdere subsidierondes hadden 
Hasseltse - en bij uitbreiding Limburgse - kunstenorganisaties het moeilijk om extra 
Vlaamse middelen naar hier te halen. Bovendien is het werkveld volatieler 
geworden, en hebben kunstenorganisaties een andere relatie met de stad waarin 
ze werken. Hasselt heeft nood aan een tool om de ondersteuning te organiseren 
binnen een gewijzigde context. 

De stad heeft nood aan andere tools om binnen dit veranderend landschap en een 
veranderende sector beleid te voeren. De manier waarop we ondersteuning bieden 
aan de sector is daarin een belangrijk instrument. Daarom kiest Hasselt in overleg 
met de stad Genk voor een subsidiëring op basis van een reglement, dat de 
bestaande nominatim-regeling vervangt. Dit reglement biedt de kans om een 
nauwere afstemming te creëren tussen de doelstellingen van de stad, zoals 
vastgelegd in het meerjarenplan enerzijds, en de werking van de organisaties die 
we ondersteunen. Door de samenwerking met Genk biedt dit reglement ook de 
handvaten om een sterkere landschapsregie te voeren. Tot slot kan via dit 
reglement een betere complementariteit bereikt worden tussen het beleid zoals 
gevoerd door de Vlaamse overheid, en het beleid op een lokaal niveau. 

Concreet biedt dit reglement:

 een inhoudelijk kader om subsidieaanvragen te beoordelen.
 organisaties die aansluiten kunnen een meerjarige subsidie ontvangen, die 

op regelmatige tijdstippen wordt geëvalueerd. Die regelmatige evaluatie 
stimuleert de organisaties om hun eigen werking in vraag te stellen, wat 
hen zal sterker maken om een structureel dossier op Vlaams niveau in te 
dienen. 

 organisaties worden aangemoedigd om onderling samen te werken, ook 
op een bovenlokaal niveau. 

 het reglement legt een duidelijk kader vast dat co-financiering stimuleert. 
 het reglement biedt een antwoord op de vraag van het auditcomité dat in 

zijn advies een strikter kader voor de toewijzing van subsidies 
vooropstelde. 

Er is voor de invoering van dit reglement veelvuldig overleg gevoerd met de sector 
(vertegenwoordigd in het Liko). Zij reageerden blij op het gedeelde initiatief van de 
twee steden, en op de uiteindelijke versie van de tekst.

Argumentatie
Het reglement focust voor de ondersteuning van de kunstensector specifiek op die 
functies waar ze versterking nodig hebben: participatie, publiekswerking, 
gebiedsgericht werken;

De ondersteuning van Hasselt zal complementair zijn tov de ondersteuning die 
Vlaanderen biedt: de Vlaamse overheid focust op productie, ontwikkeling, 
spreiding, reflectie. Participatie is een gedeelde functie. 

De samenwerking tussen Hasselt en Genk is bijzonder: de twee steden zijn met dit 
reglement pionier in de sector, en positioneren zich als voortrekker in de provincie;

Via dit reglement wordt een inhoudelijk kader gecreëerd waarbinnen subsidies 
worden toegewezen. In- en uitstroom van nieuwe organisaties, of organisaties die 
zwakker presteren wordt geregeld;
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Het reglement en de gewijzigde manier van werken is doorgesproken met de 
sector (organisaties aangesloten bij LiKO - Limburgs Kunstenoverleg). De sector 
verwelkomt de nieuwe manier van werken.

Juridische grond
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

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

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

Het besluit van de Gemeenteraad van 20 mei 1986 houdende vrijstelling van bij te 
brengen stukken in toepassing van voornoemde van de wet van 14 november 
1983.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 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 zullen vanaf 2021 worden voorzien op
Volgnummer: MJP004645 - Reglement werkingssubsidies kunsten
Actienummer: AC000734
Algemeen rekeningnummer: 64900000
 Beleidsbudget

De budgetten die zullen voorzien worden op dit MJP nummer zullen verschoven 
worden conform bijgevoegde tabel.

Dit betekent een budget van 279.000 euro per jaar.

Orbaproject: PA5673

Beleidsinformatie
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De nominatim bedragen voor kunstenorganisaties die nu voorzien zijn in de 
meerjarenplanning, zullen bij opmaak begroting 2021 gebundeld worden onder dit 
nieuw MJP-nummer.

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nieuwe subsidiereglement voor de werking van 
kunstenorganisaties goed.

Artikel 2
De betalingen in het kader van dit subsidiereglement zullen gebeuren met het 
krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van de meerjarenplanning, op 
algemeen rekeningnummer 64900000 (volgnummer  MJP004645 - actienummer 
AC000734). 

Bijlagen
1. 20200824 subsidiereglement H.pdf
2. kunstenorganisaties (1).pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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Subsidiereglement Hasselt voor 
professionele KUNSTORGANISATIES 
 

INLEIDING 
De steden Hasselt en Genk werken samen om het culturele veld op hun grondgebied te versterken. 
Door het landschap in de twee centrumsteden van de provincie te versterken, wordt ook het veld in 
de regio versterkt.  
 
Door het invoeren van het reglement – en de onderlinge afstemming – wordt een individuele 
benadering van culturele organisaties gekoppeld aan een beleid dat op landschapsregie focust.  
 
De kunst- en cultuurmakers zijn hierin onze partners.  
Zij brengen dynamiek in de stad en via hun artistieke praktijk brengen zij de lokale thema’s mee in 
debat en in actie. Uiteraard is het dan belangrijk dat zij de inwoner van de steden en Limburg, en 
daarbij zowel de notoire maar ook de minder evidente cultuurzoeker bereiken. 
 
De respectieve meerjarenbeleidsplannen zijn in deze de inhoudelijke leidraad en inspiratiebronnen 
voor het beleid en de culturele partners. 
De steden faciliteren hen onder meer via dit subsidiereglement. De partners op hun beurt, verbinden 
zich met de stedelijke beleidsthema’s en engageren zich om daarrond impactvol te werken. 
 
Daarin staan zij niet alleen. Binnen het lokale en bij uitbreiding regionale kunstenlandschap willen de 
steden onderlinge samenwerking, bredere netwerking en expertisedeling stimuleren en 
ondersteunen. De steden behouden hun autonomie in de uitvoering van hun beleid. Zij engageren 
zich om via onderling overleg een gezamenlijk beleid op het vlak van kunsten te realiseren. Op 
belangrijke momenten in de procedure voor de uitvoering van dit reglement (samenstelling 
commissie, bepalen van het tijdsschema, toewijzing van de subsidies) zullen de colleges van de twee 
steden onderling overleg plegen.  
 
Dit reglement bevat dus de voorwaarden voor een financiële ondersteuning van een 
kunstorganisatie-werking (structurele ondersteuning). 
Organisaties kunnen er voor kiezen om een dossier in te dienen in Genk, in Hasselt of in beide steden 
tegelijkertijd. In dit geval zal de organisatie erover waken om een aanvraag in te dienen, die inspeelt 
op ten minste twee van de in artikel 4 geformuleerde inhoudelijke criteria.  
 
 
Daarnaast kunnen de steden ervoor kiezen om deze categorieën op andere dan financiële manieren 
te ondersteunen, bv. met logistieke middelen, via actief meedenken, door een partnership op te 
nemen waardoor een project de facto een co-creatieproject wordt door elke stad te bepalen 
naargelang de mogelijkheden. Deze vormen van ondersteuning maken geen deel uit van dit 
reglement. 
 
Concreet willen Hasselt en Genk, via dit op elkaar afgestemd reglement, volgende doelstellingen 
bereiken: 

● de kunstpraktijk in Hasselt en Genk en bij uitbreiding in Limburg  stimuleren,  versterken en  

verhogen, 

● het bovenlokale culturele veld  versterken, 
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● het ondersteuningsbeleid voor professionele en professionaliserende organisaties 

afstemmen,  

● een gecoördineerd beoordelingskader  creëren, geldig voor de beide steden, en geldig voor 

de verschillende werkvormen (functies) en disciplines, 

● een complementair beleid met de Vlaamse overheid  realiseren, waarbij culturele 

organisaties, aansluitend op hun werking in het kader van een Vlaamse erkenning, zich 

afstemmen op de lokale en regionale realiteit,   

● een vinger-aan-de-polsbeleid tot stand brengen met aandacht voor nieuwe tendensen en 

flexibiliteit in het landschap.  

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN  
Art. 1 omschrijving 

Dit reglement regelt de ondersteuning door Stad Hasselt.  

• van de structurele werking van professionele kunstorganisaties met een aangetoonde 

permanente werking op het grondgebied van de stad Hasselt.   

Deze werking heeft (minstens) een bovenlokale uitstraling en draagt bij aan de stedelijke 

uitdagingen en beleidsdoelstellingen. De subsidie waarvan sprake in dit reglement is een 

meerjarige subsidie. 

Art. 2 doel 

De stad Hasselt wil met dit reglement volgende doelstellingen realiseren: 

● Dynamiseren van het kunstaanbod, ter versterking van de levendigheid en beleving van de 

stad.  

● Tot stand brengen van partnerships tussen de lokale overheid en de kunstorganisaties. 

● Afstemmen van de werking van kunstorganisaties op de beleidsdoelstellingen die de lokale 

overheid heeft vooropgesteld.  

 
Artikel 3: Terminologie 

● Professionele organisaties: organisaties wiens werking aangestuurd en/of uitgevoerd wordt 
door mensen die daartoe opgeleid en/of vrijgesteld zijn. De organisaties worden geleid 
volgens de regels van cultural governance en hebben een culturele werking tot doel, die 

volgens de regels van de kunst tot stand komt. 
● een professionaliserende organisatie : een startende organisatie die een regelmatige praktijk 

van minimum 2 jaar toont op voldoende professioneel niveau en de ambitie heeft om verder 
te professionaliseren. 

● werkingssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de personeels- 
en/of werkingskosten voortvloeiend uit een structurele activiteit die een continu en 
permanent karakter vertoont en die de subsidiëring van een kern van personeelsleden, de 
jaarlijkse toekenning van een basistoelage voor de werking en een subsidiëring op grond van 
werkelijk gepresteerde activiteiten omvat; 

● werkjaar: een periode van 1 januari tot en met 31 december; 
● Actieplan: het geheel van acties die de organisatie in het kader van de structurele werking wil 

ondernemen en die zij voorstelt in haar aanvraag tot subsidiëring 
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● Stedelijke diversiteit : de maatschappelijke afspiegeling van de pluraliteit van de identiteit 

van diverse groepen in de samenleving zoals mensen in armoede, kwetsbare groepen, 

etnisch-culturele minderheden, personen met een beperking, enzovoort, zoals vermeld in de 

Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit van UNESCO 

● Call: een oproep naar spelers in het werkveld. Organisaties die een aanvraag willen indienen 

om in aanmerking genomen te worden voor deze subsidiëring, kunnen deze aanvraag 

indienen in antwoord op deze call. 

● College: het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Hasselt.  

 

 

HOOFDSTUK 2 : SUBSIDIES VOOR PROFESSIONELE KUNSTORGANISATIES  
Art. 4 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring 

Dit reglement is van toepassing op professionele en professionaliserende kunstorganisaties , actief 

binnen de sector kunsten,  zoals bepaald in artikel 4, 1°en 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming van de instellingen: 

  1° De bescherming en de luister van de taal; 

  3° De schone kunsten; 

Deze kunstorganisaties vertonen een werking met voldoende artistieke kwaliteit. Zij zullen daarop 

‘gewogen’ worden door de commissie. 

Deze organisaties kunnen een beroep doen op dit reglement voor het verkrijgen van een meerjarige 

structurele werkingssubsidiëring. 

a. Formele criteria 

De kunstorganisatie voldoet aan volgende voorwaarden: 

● Ze heeft een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter (vzw, stichting,…) 

● indien de maatschappelijke zetel van de organisatie zich niet in Hasselt bevindt, toont de 

organisatie aan dat zij al minstens één jaar structureel actief is op het grondgebied van de 

gemeente en het projectmatige overstijgt.  

● actief zijn binnen de sectoren kunsten, sociaal-artistiek werk, kunsteducatie, kunsten en 

erfgoed. 

● De organisatie toont voor zijn werking aan beroep te kunnen doen op medewerkers, leden of 

partners die binnen het werkingsdomein van de organisatie voldoende kennis en knowhow 

hebben, op inhoudelijk en zakelijk vlak. 

● De werkingssubsidie is niet cumuleerbaar met andere werkingssubsidies, die de stad aan 

organisaties uitbetaalt. 

● Organisaties waarvan de stad Hasselt of de stad Genk inrichtende macht is, of 

stemgerechtigde leden afvaardigt in de Raad van Bestuur zijn uitgesloten van subsidiëring 

binnen dit reglement.  

● Organisaties die onderdeel zijn van een andere organisatie, die reeds subsidies of 

werkingsmiddelen ontvangt van de steden Hasselt of Genk zijn eveneens uitgesloten van 

subsidies binnen dit reglement.  
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b Inhoudelijke criteria 

Organisaties die een beroep willen doen op subsidiëring via dit reglement, tonen in een aanvraag aan 
dat zij inspelen op de uitdagingen, kenmerken en context van de stad/steden waar ze werken.  
In hun aanvragen geven ze aan op welke wijze ze een bijdrage willen leveren aan ten minste 2 
doelstellingen die bij het begin van de legislatuur worden bepaald door de gemeenteraad van de 
stad.  
 
In hun verantwoording tonen zij aan welke acties (binnen de reguliere werking) worden opgezet de 
komende 2, 4 of 6 jaren en hoe dit budgettair (in de begroting) wordt vertaald. 
Belangrijk daarbij is welke specifieke Hasseltse acties worden opgenomen, welke nieuwe accenten 
daarvoor in hun reguliere werking worden gelegd, welk surplus dit biedt aan de kunsten in Hasselt. In 
de aanvraag duidt de organisatie aan welke indicatoren wat hen betreft in aanmerking komen als 
evaluatiecriterium, en maakt deze specifiek, meetbaar, tijds- en actiegebonden.  
In de jaarrekeningen van de organisaties is nadien ook zichtbaar hoe de vooropgestelde acties (en 
budgetten) al dan niet uitgevoerd zijn. 
 
In elk geval zal de organisatie een werking voorstellen, die tegemoet komt aan ten minste twee van 
de lager geformuleerde doelstellingen. 

Het College bepaalt de indicatoren, die de onderstaande doelstellingen operationeel maken. De 
indicatoren worden gepubliceerd via de call.  
 

1) Bijdrage leveren aan het netwerk, talentontwikkeling. 

De organisatie neemt actief deel aan het netwerk van artistieke spelers in de regio. De 
organisatie draagt bij tot de ontwikkeling van (lokaal) artistiek talent. De organisatie 
ondersteunt beginnende organisaties (materieel, personeel, infrastructuur, …), biedt hen 
coaching, productie- en toonkansen. De organisatie werkt samen met andere artistieke 
spelers in Hasselt, en realiseert efficiëntiewinsten door het delen van infrastructuur, 
know-how of mensen.  
De organisatie draagt bij uitbreiding bij tot de versterking van de kunstensector in de 
regio. 
 

2) Publieksparticipatie versterken 

De organisatie levert een actieve bijdrage tot het bevorderen van publieksparticipatie. Zij 
gaat actief op zoek naar moeilijk bereikbare publieken en probeert die te mixen. De 
organisatie heeft bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede. De organisatie 
ontwikkelt acties en methodieken die de brug maken tussen het publiek en de kunst. De 
organisatie zet ook in op actieve kunstbeleving, waardoor burgers zin krijgen om zelf 
actief kunst te gaan beoefenen.  
 

3) Gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken 

Kunst brengt mensen bij elkaar, en helpt ons op een andere manier naar de maatschappij 
te kijken. De organisatie gaat actief op pad in de stad, en creëert voor en met de lokale 
bevolking specifieke projecten. De projecten laten zich inspireren door lokale verhalen, 
maar worden door de kunstenaars op een hoger niveau gebracht. De organisatie vertrekt 
van de specificiteit van de omgeving, en zoekt actief andere locaties in de stad op.  
 

4) Transversaal werken, reflectie, innovatie, debat 
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De organisatie gaat op zoek naar debat, reflectie en vernieuwing. Zij zoekt inhoudelijke 
samenwerkingsverbanden met academische, innovatieve of economische spelers, …. In 
zijn werking is ruimte voor inhoudelijke kruisbestuiving en debat. Door deze werking 
toont de organisatie haar maatschappelijke relevantie en verhoogt daarmee het 
draagvlak voor de kunsten. 
 

5) De stedelijke aantrekkingskracht en de bovenlokale uitstraling van de stad 

verhogen 

De organisatie is in zijn handelen een ambassadeur van de stad. Dankzij de werking van 
de organisatie bezoeken mensen uit een ruime omgeving de stad. De werking van de 
organisatie versterkt het imago van de steden, en verhoogt hun aantrekkelijkheid als 
belevingsvolle centra in de euregio. Dank zij de werking van de organisatie zijn 
kunstenaars en andere artistieke organisaties aangetrokken om zich ook in de regio te 
vestigen. 
 

 
Artikel 5: Duurtijd 

De subsidie is meerjarig maar geldt hoogstens tot 31 december van het jaar waarin een nieuwe 
gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Dit geldt ook voor alle nieuwe (tussentijdse) aanvragen. 

Om de twee jaar is er een evaluatie van de gesubsidieerde werking. Deze kan leiden tot verlenging, 
tot een eventuele bijsturing of tot stopzetting van de subsidiëring.  

Het college kan beslissen om een nieuwe call te doen, om de twee jaar, die samenvalt met de 
tussentijdse evaluatieperiode.  
 
 
 

HOOFDSTUK 3: PROCEDURE 
Artikel 6: bevoegdheid 
 
Het College is bevoegd om dit reglement uit te voeren. Gelet op de beoogde samenwerking overlegt 
het College met het College van de stad Genk. 
 
Artikel 7: call 
 
Het College lanceert een call naar organisaties die in aanmerking kunnen komen voor de uitvoering 
van dit reglement. In de call worden vorm van het dossier, deadline en wijze van indiening 
vastgelegd. Organisaties kunnen enkele een aanvraag indienen voor deze subsidie, binnen de 
beperkingen zoals vastgelegd in de call. Bij de call voegt het College per doelstelling, zoals bepaald in 
Artikel 4 b van dit reglement, een lijst van indicatoren die gebruikt zullen worden als 
evaluatiecriterium.  
 
Artikel 8: beoordeling 
 
Het College stelt een commissie samen die bestaat uit de cultuurbeleidscoördinator van Genk, de 
cultuurbeleidscoördinator van Hasselt en drie externe deskundigen. Deze commissie formuleert een 
advies over de ontvankelijkheid van de aanvraag en de kwaliteit van de ingediende dossiers. De 
commissie beoordeelt het inhoudelijk en zakelijk plan, en geeft een advies met betrekking tot de 
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voor de aanvrager voorgestelde evaluatiecriteria.  Op basis van dit advies stelt de commissie een 
financiële ondersteuning voor aan het College, dat beslist binnen de perken van de door de 
gemeenteraad vastgelegde middelen in de meerjarenplanning. 
 
Artikel 9: Evaluatie 
 
Bij toekenning van de subsidie bepaalt het College de evaluatiecriteria en indicatoren, zoals 
opgenomen in de aanvraag en geëvalueerd door de commissie. Na elke periode van 2 jaar wordt 
geëvalueerd op basis van de actieplannen, begrotingen en afrekeningen. Naargelang de evaluatie 
wordt de subsidie verlengd, beperkt of stopgezet. De bepaalde bijdrage van de stad kan binnen een 
lopende subsidieperiode na evaluatie echter niet verhoogd worden. 
 

Artikel 10: besteding en uitbetaling van de middelen 
 
De beslissing van het college met betrekking tot de toekenning van de subsidie gebeurt op basis van 
de beschreven actieplannen. Bij zijn aanvraag voegt de organisatie een begroting waarin hij de 
kosten en opbrengsten van dit actieplan berekent, en de gevraagde subsidie aan de stad motiveert. 
De steun van de stad is in elk geval subsidiair. De aanvrager zal via de begroting aantonen dat hij via 
eigen middelen, subsidies van andere overheden of middelen die voortkomen uit de werking, een 
deel van het actieplan zelf financiert. De commissie waarvan sprake in artikel 8 geeft een advies over 
de kwaliteit van deze begroting.   
 
Na advies door de commissie beslist het college over de hoogte van de toe te kennen subsidie en de 
spreiding in de tijd, binnen de volgende beperkingen: 

- de subsidie kan maximaal 100.000 € bedragen 
- voor actieplannen tot 10.000 € kan de gevraagde subsidie maximaal 9.000 € bedragen 
- Voor actieplannen tot 50.000 € kan de gevraagde subsidie maximaal 37.500 € bedragen 
- Voor actieplannen tot 100.000 € kan de gevraagde subsidie maximaal 50.000 € bedragen 
- Voor actieplannen hoger dan 100.000 € bedraagt de maximale subsidie 50 % van het begroot 

bedrag, tot het absolute plafond van 100.000 € is bereikt. 
 
Het college kan de aanvrager toelating geven om maximaal 50 % van de toegekende subsidie te 
besteden aan de financiering van de overheadkosten van de organisatie, nodig om het actieplan te 
realiseren.  
 
De evaluatiecriteria en indicatoren die het College vastlegt, staan in verhouding tot het uiteindelijk 
toegekende bedrag. 
 

HOOFDSTUK 4 ANDERE VERPLICHTINGEN 
Artikel 11: communicatie 
 
De subsidieontvanger vermeldt in zijn publicaties, persberichten en presentaties dat de werking mee 
tot stand kwam dankzij de financiële bijdrage van de stad Hasselt. Verder gebruikt de 
subsidieontvanger het stadslogo op alle communicatie en publicaties over het gesubsidieerde 
project. Het stadslogo wordt via de behandelende dienst ter beschikking gesteld. 
 
Artikel 12. Basisgegevens over de werking 
 
Elke subsidieontvanger verplicht er zich toe om op vraag van de stad gegevens te bezorgen over zijn 
werking in het kader van kennisopbouw over het stedelijk kunstenveld en –beleid. Het gaat hier om 
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de basisgegevens in verband met bezoekers/deelnemers, (podium)activiteiten, personeelsbestand 
en inkomsten/uitgaven. 
 
Artikel 13. Inclusiviteit van de werking 
 
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van 
stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te 
werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, 
harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het 
Belgische volk en het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 
 
Artikel 14. Duurzaamheid van de werking 
 
Elke organisatie die gebruik maakt van subsidiëring, toegekend via dit reglement, zal er naar streven 
om de ecologische voetafdruk van zijn organisatie te beperken. 
Bovendien bedoelen we met duurzaam, behalve zo ecologisch duurzaam mogelijk, ook een blijvend 

effect hebbend. .  De organisatie onderschrijft de Fair Practice Code ( 
https://www.fairpracticecode.nl/nl) 
 
Artikel 15. Participatie aan netwerken en stedelijke initiatieven  
 
De organisatie die beroep doet op dit reglement engageert zich om deel te nemen aan stedelijke 
netwerken en stedelijke initiatieven in de sector cultuur. Zo zal de organisatie op regelmatige basis 
deelnemen aan de werking van advies- en overlegorganen en bijdragen leveren aan stadsbrede 
initiatieven die voor en door de sector worden georganiseerd.  
 
 
Dit reglement wordt van kracht na goedkeuring door de Gemeenteraad van Hasselt op 22 september 
2020 en treedt in werking vanaf 1 oktober 2020. Het kalenderjaar 2021 is het eerste werkjaar 
waarvoor subsidies kunnen uitbetaald worden op basis van dit reglement. 
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