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Zitting van 23 februari 2021
Vrije Tijd

Goedgekeurd

27 2021_GR_00063 Actieplan Noodfonds - Herziening reglement 
subsidie culturele projecten en uitbreiding 
enveloppe 2021  - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, 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 Tom Vandeput, 
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 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; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Koen 
Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter 
Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds 
op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. De steden en gemeenten kunnen 
hiermee onder andere lokale cultuurorganisaties ondersteunen. Als lokaal bestuur 
staan we immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten we dus het 
best wat de noden zijn. De middelen kunnen besteed worden met de grootst 
mogelijke autonomie, met zo min mogelijk planlast of administratieve gemeenten.

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Voor heel wat verenigingen heeft de corona periode een zware impact op hun 
werking. Het afgelasten van heel wat geplande evenementen en activiteiten van de 
verenigingen maakt dat een deel van hun niet-recurrente inkomensbronnen dit jaar 
niet aangewend zal kunnen worden. Daarenboven blijven ook een heel aantal 
initiatieven naar de toekomst en inkomsten daaruit hoogst onzeker.

Argumentatie
In het actieplan rond het Noodfonds werd o.a. als doelstelling opgenomen: 'De 
financiële gezondheid en toekomstige werking van de vereniging veilig stellen door 
een extra financiële ondersteuning aan erkende verenigingen.' Daarom breiden we 
de enveloppe voor de ondersteuning van culturele projecten uit met € 25.000,00 in 
2021. 

Daarnaast willen we de criteria en de subsidiebedragen aanpassen.

De criteria werden geherdefinieerd om ze inhoudelijk verder scherp te stellen met 
het bestuursakkoord en om meer flexibiliteit te kunnen toepassen in de beoordeling 
van de voorstellen - we willen zo de verenigingen aanmoedigen om toch in 2021, 
ondanks Corona, kleine projecten en evenementen te organiseren. 

De subsidiebedragen werden uitgebreid: naast € 600,00, € 1.200,00 en € 2.500,00, 
hebben we nu een extra trap van € 3.500,00 voorzien om de echt grote projecten 
beter te kunnen ondersteunen.

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 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.

Het reglement 'betoelaging culturele projecten' goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 19 december 2017. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 23° van het decreet lokaal bestuur

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:

Het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve 
subsidies.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:
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Totale budgetbedrag incl. BTW: € 63.000
Restbudget: €62.400 - toe te kennen aan de subsidiedossiers die goedgekeurd 
worden in 2021
Volgnummer: MJP002468 
 Algemene rekening: 64900000 niet verplichte werkingssubsidies
Basis- of beleidsbudget: BE - Projectsubsidies (reglement) 

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het stedelijk reglement 'subsidie 
culturele projecten' goed, zoals vastgelegd in de bijlage die integraal deel uitmaakt 
van het besluit. 

Artikel 2
Deze aanpassing van het reglement treedt in werking vanaf goedkeuring en 
vervangt het bestaande reglement van 2017.   

Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbreiding van € 25.000 van de enveloppe 
voor 2021.
Deze uitbreiding is voorzien via beleidsbudget MJP002468, op algemene rekening 
64900000 met als totaal budget € 63.000  

Artikel 4
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 MJP002468 - actienummer 
AC000359). 

Bijlagen
1. aanpassing reglement subsidie culturele projecten.pdf

Gekoppelde besluiten
 2017_GR_00257 - Reglementen - Aanpassen reglement projectsubsidie - 

Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT  

SUBSIDIE CULTURELE PROJECTEN 

STAD HASSELT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact 

Dienst Cultuur 

Limburgplein 1, 3500 Hasselt 

T 011 23 95 50 

cultuur@hasselt.be 
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Kader 

• Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 februari 2021 en heft het voorgaande 

reglement van 9 december 2017 op. Dit reglement treedt in voege vanaf goedkeuring. 

• Voor zover de kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan wordt onder de hierna vermelde voorwaarden 

een subsidie verleend voor culturele projecten.  

 

Doel 

• De subsidie cultureel project biedt ondersteuning aan culturele en artistieke projecten en cultureel 

erfgoedprojecten die cultureel Hasselt versterken, vernieuwen of verrijken. 

• De subsidie biedt in het bijzonder een hefboom voor culturele, artistieke en cultureel erfgoedprojecten 

van individuele kunstenaars, creatieve collectieven en verenigingen die willen mee bouwen aan het uniek 

karakter van cultureel Hasselt.  

 

Subsidie 

• Omdat de schaal en de uitwerking van de projecten, die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen 

dit reglement van zeer uiteenlopende aard zijn, zijn er vier trappen van mogelijke ondersteuning,  

namelijk € 600, € 1.200, € 2.500 en € 3.500.  

• Er wordt slechts 1 subsidie per project toegekend. De subsidie kan nooit méér dan de effectieve kosten 

dekken.  

 

Criteria ontvankelijkheid 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het project aan een aantal minimumvereisten voldoen: 

• Het project heeft in hoofdzaak geen commerciële of partijpolitieke doeleinden. 

• Het project heeft een culturele insteek: (sociaal)-artistiek, cultureel-participatief, cultureel-educatief, 

(on)roerend of immaterieel erfgoed. 

• Het project mag geen deel uitmaken van de reguliere kernactiviteiten van de aanvrager.  

Het initiatief is dus een uitdaging voor de aanvrager en vraagt ondernemerschap. 

• Het project moet een duidelijke link hebben met de stad Hasselt door inhoud, doelstellingen en/of 

aanvrager. 

• Het project mag geen terugkerend project zijn. Onder ’terugkerend’ verstaan we: een activiteit of project 

met dezelfde vorm of concept (ongeacht welke partner het project indient).  

 

Criteria beoordeling 

De ontvankelijk verklaarde projecten zullen op volgende criteria worden geëvalueerd: 

• het karakter (van traditioneel tot experimenteel); 

• de uitstraling (van lokaal tot nationaal of groter); 

• de mate waarin het eindresultaat kan gedeeld worden met een publiek en publiek toegankelijk is  

(van minimaal tot groot); 

• de mate waarin het project bijdraagt aan het bestuursakkoord (van minimaal tot groot); 

• de mate van samenwerking met andere verenigingen of (professionele) organisaties; 

• de mate waarin het project  duurzame elementen/effecten heeft (van minimaal tot groot); 
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• de mate waarin moeite wordt gedaan om een publiek te bereiken dat niet tot het reguliere publiek van  

de aanvrager behoort (van minimaal tot groot); 

• de mate waarin het project sociaal relevant is: gemeenschapsvorming, diversiteit en inclusie, 

betrokkenheid van kansengroepen, lokaal draagvlak (van minimaal tot groot); 

• de zakelijke kwaliteit van de aanvraag: vertaling van de inhoud in zakelijk plan, promotioneel plan en 

begroting (van minimaal tot groot); 

• het aandeel subsidie binnen totale projectbegroting. 

 

Aanvrager 

De aanvraag moet worden ingediend door de persoon of de organisatie die het project, waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd, organiseert. 

Iedereen kan deze subsidie aanvragen, behalve  

• aanvragers die voor hetzelfde project reeds van een andere gemeentelijke dienst subsidie krijgen;  

• overheidsbesturen of rechtspersonen/organisaties die door overheidsbesturen opgericht zijn of waarin 

overheidsbesturen participeren. 

 

Aanvraagprocedure 

Aanvragen dienen steeds ingediend te worden via cultuur@hasselt.be voor de volgende indiendeadlines, 

steeds rekening houdend met het feit dat het project ten vroegste 2 maanden na deze datum zijn aanvang 

neemt:  

• 15 januari 

• 15 maart 

• 15 juni 

• 15 oktober 

Aanvragen dienen volgende gegevens te bevatten:  

• Het volledig ingevulde aanvraagformulier dat digitaal verkrijgbaar is op de website van Stad Hasselt. 

• Een zakelijk plan met een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven en een promotioneel 

plan. 

Enkel volledig en correct ingevulde aanvragen worden beoordeeld. De dienst cultuur kijkt na of de aanvraag 

volledig en correct is. Indien niet, kan de dienst de aanvrager uitnodigen om een correctie uit te voeren.  

De aangepaste aanvraag dient ten laatste twee dagen na de indiendeadline terug bezorgd worden. 

De dienst cultuur beoordeelt: 

• of het project inhoudelijk in aanmerking komt voor de subsidie (zie criteria ontvankelijkheid); 

• de mate waarin het project beantwoordt aan de beoordelingscriteria (zie criteria beoordeling). 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de vier weken na de genoemde indiendata over 

de ingediende projecten op advies van de dienst cultuur en bepaalt het subsidiebedrag dat wordt toegekend. 

Indien een subsidie wordt toegekend, vermeldt de aanvrager op alle communicatiemateriaal over het project 

(zowel gedrukte als digitale publiciteit als mondelinge communicatie zoals toespraken) ‘Met de steun van  

de Stad Hasselt’ met gebruik van het vooropgesteld partnerlogo van de stad. Betoelaagde activiteiten 

worden door de organisatoren ingevoerd in www.uitdatabank.be.  

De organisator nodigt het college van burgemeester en schepenen en de dienst  cultuur uit op de activiteit. 
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Verantwoording/Uitbetaling 

Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd te zijn. Uiterlijk 3 maanden na uitvoering 

bezorgt de projectaanvrager een evaluatie waaraan ook volgende verantwoordingsstukken worden 

toegevoegd:  

• de rekening van inkomsten en uitgaven 

• de nodige financiële bewijsstukken (facturen, onkostennota’s) 

• het verslag van het project 

• het promotiemateriaal met het logo van de stad Hasselt 

• het bewijs van ingave in de Uitdatabank 

Het toegekende subsidiebedrag wordt na controle en aanvaarding van de bewijsstukken en het 

evaluatieverslag uitbetaald, tenzij het bedrag herrekend moet worden op basis van de effectieve 

kostenberekening.  

Als het project door uitzonderlijke omstandigheden niet kan opstarten binnen de vooropgestelde periode,  

of niet kan plaats vinden, deelt de projectaanvrager dit zo snel mogelijk mee aan de dienst cultuur. 

De stad Hasselt kan beslissen tot het niet-uitbetalen of het gedeeltelijk niet uitbetalen van de toegekende 

subsidie als de projectaanvrager één of meer afspraken voortvloeiend uit het subsidiereglement niet nakomt. 

Bijvoorbeeld: 

• Als de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze is toegekend.  

• Als de subsidie niet volledig gebruikt werd. 

• Als de activiteit niet heeft plaatsgevonden. 

• Als de verplichte verantwoording niet tijdig werd ingediend. 

• … 
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