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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 

DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 8 november 2018 

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter 
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde, Geert Wylin, schepenen 
Raf Selschotter, Marijke Devos, Gerda Dewulf, Delphine Quaegebeur, 
Marianne Eeckhout, Niels Lagae, Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn, 
Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch, Katelijn Van Isacker, 
Sien Jacques, Andy Vandoorne, gemeenteraadsleden 
Geert Demeyere, algemeen directeur 

Afwezig:  
Verontschuldigd:  

Vaststellen van een gemeentelijk reglement voor erkenning en werkingssubsidies van socio-
culturele verenigingen  

Bevoegdheid » Gemeentedecreet. 

Juridische grond » Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, en latere 
wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 10 februari 2011 betreffende vaststellen 
van een gemeentelijk reglement voor erkenning en werkingssubsidies van socio-
culturele verenigingen. 

Feiten, context en 
argumentatie 

» Het is wenselijk om het puntensysteem van het reglement te actualiseren. 

Advies » Advies van de algemene vergadering van de cultuurraad van 8 januari 2018. 

Tussenkomsten » Schepen Bart Ryde geeft toelichting. 
» Raadslid Andy Vandoorne vraagt waarom dit reglement nu nog ter goedkeuring 

wordt voorgelegd, terwijl er binnen twee maanden een nieuwe gemeenteraad 
geïnstalleerd wordt. 

» Raadslid Caroline Seynhaeve vraagt meer verduidelijking naar de controle van de 
begrippen ‘geactualiseerde website’ en ‘geactualiseerde facebookpagina’. 

» Na beraadslaging. 

Tussenkomsten » Schepen Bart Ryde geeft toelichting. 
» Na beraadslaging. 

Stemmen Met unanimiteit. 

Besluit De gemeenteraad beslist: 
Artikel 1 
Het gemeentelijk reglement voor erkenning en werkingssubsidies van socio-culturele 
verenigingen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 10 februari 2011, wordt 
opgeheven en vastgesteld als volgt:  

  

REGLEMENT VOOR ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIES VAN  
SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN  

 
I. Algemene bepalingen 
 
Artikel.1.- Het gemeentebestuur van Ledegem kan jaarlijks subsidies verlenen aan de 
erkende socio-culturele verenigingen van Ledegem, binnen de perken van de 
kredieten voorzien op het gemeentebudget.  Dat gebeurt na advies van de 
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gemeentelijke cultuurraad, hierna cultuurraad genoemd.  Beslissingen waarbij 
afgeweken wordt van het advies van de cultuurraad, dienen gemotiveerd te worden 
door het gemeentebestuur. 
 
Artikel.2.- De erkenning en de subsidiëring gebeuren volgens de voorwaarden die in 
dit reglement zijn vastgelegd. 
 
II. Toepassingsgebied 
 
Artikel.3.- Dit reglement is enkel van toepassing op de plaatselijke socio-culturele 
verenigingen.  Hiermee worden de verenigingen bedoeld die in Ledegem actief zijn in 
één van de volgende gebieden: 
- nederlandstalige volksontwikkeling; 
- culturele vrijetijdsbesteding; 
- sociale groeperingen uitgezonderd beroepsopleiding. 
Verenigingen die via een andere gemeentelijke weg subsidies ontvangen voor hun 
activiteiten, kunnen geen bijkomende subsidies ontvangen via dit reglement. 
 
III. Voorwaarden voor erkenning 
 
Artikel.4.- Het college van burgemeester en schepenen beslist of een vereniging 
erkend kan worden als socio-culturele vereniging.  Dat gebeurt na advies van de 
cultuurraad.  Binnen het bestuur van de cultuurraad kan hiervoor een werkgroep 
opgericht worden, die het advies voorbereidt. 
 
Artikel.5.- Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
1. socio-culturele activiteiten organiseren in de gemeente Ledegem,  

die openstaan voor de plaatselijke bevolking; 
2. haar zetel in de gemeente Ledegem hebben en bewijzen dat minstens de helft 

van de bestuursleden woonachtig is in de gemeente Ledegem; 
3. opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken; 
4. haar activiteit uitoefenen in de taal van de streek in overeenstemming met de 

taalwetgeving; 
5. minimum 1 jaar socio-culturele werking willen leveren; 
6. de administratieve en financiële controle van de gemeente aanvaarden. 
 
IV. Aanvraag tot erkenning 
 
Artikel.6.- De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, die deze voor advies overmaakt aan de cultuurraad.  Deze aanvraag 
omvat volgende documenten: 
1. een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel; 
2. de samenstelling van het bestuur (minimum 3) met vermelding van de naam, de 

voornaam en het adres van de bestuursleden; 
3. de opgave van het aantal leden; 
4. eventueel een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten 

die reeds gerealiseerd zijn.  
 
V. Einde van de erkenning 
 
Artikel.7.- Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging: 
1. wanneer de vereniging gedurende 2 opeenvolgende jaren geen activiteiten heeft 

ingericht die betrekking hebben op het nagestreefde doel; 
2. wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in  

artikel 3 en artikel 5; 
3. wanneer een erkende vereniging 3 keer per werkjaar afwezig is op de algemene 

vergadering van de cultuurraad, wat impliceert dat ook hun subsidie vervalt. 
 

VI. Subsidiëring 
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Artikel.8.- Elke erkende socio-culturele vereniging kan een werkingssubsidie krijgen.  
Deze wordt toegekend op basis van de activiteiten die zij organiseerden in het 
voorbije werkjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
Het krediet voor de werkingssubsidies wordt verdeeld op basis van een 
puntenstelsel. De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de 
werkingssubsidies te delen door het aantal behaalde punten van alle verenigingen 
samen.  Iedere erkende socio-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter 
waarde van het aantal punten dat zij behaald heeft.  
 
Artikel.9.- De aanvraag tot het verkrijgen van een werkingssubsidie dient te 
gebeuren vóór 1 maart volgend op het werkjaar en bij niet-naleving vervalt de 
subsidie.  Hiervoor vult de vereniging een aanvraagformulier in, ter beschikking 
gesteld door het gemeentebestuur via de cultuurdienst. Bij het aanvraagformulier 
voegt de vereniging: 
- de nodige bewijsstukken (uitnodigingen, folders, affiches, krantenknipsels, 

tijdschrift, lijst van abonnees, aankondiging in de cultuurkalender, …);  
- een ondertekende bevestiging van de geleverde bewijzen. 
De cultuurdienst onderzoekt de aanvragen en legt ze voor aan het college van 
burgemeester en schepenen voor toekenning van de subsidie. 
 
Artikel.10.- De toekenning van de punten gebeurt volgens categorieën: 
 
 

1. Ledenaantal van de vereniging (= aantal leden die 
lidgeld betalen) 

Tot 50 leden 
Vanaf 50 tot 100 leden 
Vanaf 100 tot 200 leden 
Vanaf 200 leden 

 
 

10 punten 
20 punten 
30 punten 
40 punten 

2. Organisatie van een podiumvoorstelling 
Vb. concert, theatervoorstelling, stand up-
comedy 

30 punten 

3. Lezing of info-avond 
Met betaalde lesgever 
Vb. info-avond over gezonde voeding, lezing 
over de islam 

20 punten 

4. Les of workshop (los of in reeks)  
Max. 20/jaar - met betaalde lesgever 
Vb. kookles, computerles, bloemschikken 

10 punten 

5. Eénmalige recreatieve activiteiten mét culturele 
meerwaarde 

Vb. filmvoorstelling, spelletjesavond, quiz, 
wandeling met gids, fietstocht met zoektocht, 
dagreis naar stad met bezoek bedrijf/museum 

10 punten 

6. Repetitieve recreatieve activiteit mét culturele 
meerwaarde (> 1/maand) 

Max. 50/jaar 
Vb. wekelijks schaken, wekelijks brei-atelier 

5 punten 

7. Een geactualiseerde website 20 punten 

8. Een ledenblad uitgeven – max. 4 edities/jaar 5 punten  
per editie 

9. Een geactualiseerde facebookpagina 10 punten 

10. Gebruik UiT-kalender bij min. 5 activiteiten/jaar of bij 
alle activiteiten indien minder dan 5 activiteiten/jaar 
georganiseerd worden. 

20 punten 

11. Deelname aan algemene vergadering cultuurraad 
Minstens 1 vergadering per jaar aanwezig 
(effectief of plaatsvervangend lid) 

20 punten 
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12. Studiedag bijgewoond door bestuurslid/-leden 2 punten  
per studiedag 

 
VII. Scholen 
 
Artikel.11.- Aan elke officiële school wordt een werkingssubsidies verleend van  
50 % van de verplaatsingskosten, de kosten van toegangsgeld en honorariumkosten, 
gemaakt voor het bijwonen of organiseren van culturele activiteiten binnen en 
buiten de gemeente, zoals een toneelopvoering, concert, poppentheater, film, ...   
 
Het volledige subsidiebudget wordt evenredig verdeeld op basis van het aantal 
leerlingen op 1 februari van het kalenderjaar waarvoor subsidies aangevraagd wordt. 
 
VIII. Heemkundige Kringen 
 
Artikel.12.- Aan elke officieel erkende heemkundige kring wordt jaarlijks een 
werkingssubsidie van € 350,00 toegekend.  
 
Artikel.13.- Na goedkeuring van de begroting laat het college van burgemeester en 
schepenen de subsidies zo vlug mogelijk uitbetalen volgens de gedragsregels van de 
gemeentelijke comptabiliteit.  
 
IX. Controle 
 
Artikel.14.- Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde controle 
laten uitvoeren op de besteding van de werkingssubsidies.  Als blijkt dat een 
vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een erkenning of 
subsidies heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de 
voorziene subsidies schrappen of terugvorderen.  
 

 
 

Aldus beslist in de zitting van 8 november 2018 
get. Geert Demeyere  get. Bart Dochy 
Algemeen directeur  Burgemeester-voorzitter 

Voor eensluidend uittreksel 
   
 

 

 

Geert Demeyere 
Algemeen directeur 

 Bart Dochy 
Burgemeester-voorzitter 

 


