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Gemeenteraad Goedgekeurd 

Besluit Zitting van 19 december 2017
Bespreekpunt Vrije Tijd/Cultuur en Toerisme

39 2017_GR_00257 Reglementen - Aanpassen reglement projectsubsidie - 
Goedkeuren

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 Ivo Belet, 
gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de 
heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; de 
heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer 
Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, 
gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; 
de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer Peter Ramaekers, gemeenteraadslid; de 
heer Joost Laureys, waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, 
gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Een vierde indiendatum voor het subsidiereglement cultureel project is nodig. Veel aanvragen die 
worden ingediend zijn tijdsgevoelig. De 5 maanden tussen 15 oktober en 15 maart zijn te lang om te 
overbruggen. Daarom voegen we een extra indiendatum op 15 januari toe.

Daarnaast wordt de uitleg rond criteria uitgebreid voor de trappen van 1200 euro en 2500 euro. Dit om 
ook het belang van duurzame trajecten, processen, eindproducten of duurzaamheid te beklemtonen.

 Een bovenlokale uitstraling bezitten op (minstens) niveau Limburg  wordt  Een bovenlokale 
uitstraling bezitten op (minstens) niveau Limburg op vlak van duurzaamheid, cultureel 
eindproduct, cultureel proces of traject

 een bovenlokale uitstraling bezitten op (minstens) niveau Vlaanderen en Brussel en/of 
Euregio wordt een bovenlokale uitstraling bezitten op (minstens) niveau Vlaanderen en 
Brussel en/of Euregio op vlak van duurzaamheid, cultureel eindproduct, cultureel proces of 
traject

Argumentatie
De stad Hasselt wil haar inwoners, verenigingen en partners motiveren om culturele projecten op te 
zetten en hen daarin ondersteunen. De aanpassing van het projectsubsidiereglement kadert in die 
ondersteuning.
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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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

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 reglement 'betoelaging culturele projecten' goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 
2014.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

Budgetcode: 2017/6490100/5/0739/01
Actienummer: 2017140770
Ramingnummer: 2017140182290100/5/0710/02

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het reglement subsidie culturele projecten goed.

Kader: voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'subsidie culturele projecten' (9.2.2 
Voeren van een ondersteunings- en coachingsbeleid voor culturele organisatoren, partners en 
projecten, op budgetcode 201X/6490100/5/0739/01) wordt onder de hierna vermelde voorwaarden 
een stadstoelage verleend voor culturele projecten. Hiermee worden initiatieven bedoeld die niet 
regelmatig worden ingericht en die een uitzonderlijk karakter hebben.

Artikel 2
Subsidie: omdat de schaal en de uitwerking van de projecten die in aanmerking komen voor 
betoelaging binnen dit reglement van zeer uiteenlopende aard zijn, zijn er drie trappen van mogelijke 
ondersteuning, namelijk 600, 1.200 en 2.500 euro. De subsidie kan nooit meer dan de effectieve 
kosten dekken.

Artikel 3
Criteria: de projecten moeten aan de volgende criteria voldoen. 
Criteria trap 600 euro
- zich tot een ruim publiek richten en in Hasselt plaatsvinden
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- niet regelmatig worden ingericht, een uitzonderlijk karakter hebben
- een bovenlokale uitstraling bezitten
- een vernieuwend en/of experimenteel karakter vertonen
- op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van het door het stadsbestuur uitgestippelde 
beleid zoals in de meerjarenplanning en de visietekst cultuur beschreven

Criteria trap 1.200 euro
- zich tot een ruim publiek richten en in Hasselt plaatsvinden
- niet regelmatig worden ingericht, een uitzonderlijk karakter hebben
- een bovenlokale uitstraling bezitten op (minstens) niveau Limburg op vlak van duurzaamheid, 
cultureel eindproduct, cultureel proces of traject
- een vernieuwend en/of experimenteel karakter vertonen
- op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van het door het stadsbestuur uitgestippelde 
beleid zoals in de meerjarenplanning en de visietekst cultuur beschreven

Criteria trap 2.500 euro
- zich tot een ruim publiek richten en in Hasselt plaatsvinden
- niet regelmatig worden ingericht, een uitzonderlijk karakter hebben
- een bovenlokale uitstraling bezitten op (minstens) niveau Vlaanderen en Brussel en/of Euregio op 
vlak van duurzaamheid, cultureel eindproduct, cultureel proces of traject
- een vernieuwend en/of experimenteel karakter vertonen
- op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van het door het stadsbestuur uitgestippelde 
beleid zoals in de meerjarenplanning en de visietekst cultuur beschreven
- verschillende Hasseltse gemeenschappen en/of verenigingen en/of generaties worden betrokken bij 
het project
- met welke professionele partner wordt samengewerkt of door welke Hasseltse partner wordt dit 
project gecoacht? Welke Hasseltse locaties, culturele organisaties of personen worden verder 
betrokken in het project? 
- een duurzaam effect beogen (wat gebeurt er met de projectresultaten, is het project deel van een 
breder traject, beschrijf het blijvend effect)

Projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking.

Artikel 4
Aanvraagprocedure: aanvragen dienen steeds ingediend te worden via cultuur@hasselt.be op de 
volgende tijdstippen, 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: 
- Naam en gegevens van de initiatiefnemers
- Beschrijving van het project: doel, inhoud, partners, beoogde doelgroepen... met het oog op de 
bovenvermelde criteria
- De praktische gegevens: waar, wanneer, evt. toegangsprijs
- Een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven met daarin duidelijk aangegeven de 
gewenste ondersteuning (600, 1.200 of 2.500 euro)
Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de drie weken na de genoemde 
indiendata over de aanvaarding van de projecten op advies van de dienst cultuur.

Artikel 5
Aanvrager: de aanvraag moet worden ingediend door degene die het project, waarvoor toelage wordt 
aangevraagd, organiseert, met vermelding van de volledige gegevens van de natuurlijke persoon of 
organisatie in kwestie.
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Artikel 6
Afhandeling: met het oog op de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag verstrekt de organisator 
binnen de vijf maanden na het plaatsvinden van het initiatief de rekening van inkomsten en uitgaven, 
samen met de nodige financiële bewijsstukken en het verslag van de activiteit, gestaafd met 
documenten.

Artikel 7
Communicatie: mits aanvaarding vermeldt de aanvrager op alle promotiemateriaal het logo van de 
stad Hasselt. Het bewijs hiervan wordt aan de dienst cultuur bezorgd. De organisator nodigt het 
college van burgemeester en schepenen en de dienst cultuur uit op de activiteit.

Artikel 8
Het reglement van 28 januari 2014 wordt opgeheven.

Bijlagen
1. reglement_subsidie_hasselt_2017_toelage_culturele_projecten (3).doc

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de voorzitter 
Carlo Gysens


