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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 13 februari 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, 
Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Sien Jacques, raadslid

Vaststellen van het subsidiereglement voor de organisatie van optredens in het kader van 
Café Congé

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Feiten, context en 
argumentatie

» Het is wenselijk om ook tijdens de zomermaanden, wanneer verenigingen op 
een laag pitje draaien, cultuur te stimuleren. 

» Horecazaken zijn de ideale partners om optredens te organiseren in die 
periode.

» Dit reglement kadert in actie 026/001 van het gemeentelijk meerjarenplan 
2020-2025.

Advies » Gunstig advies van de algemene vergadering van de cultuurraad van 22 
januari 2020.

Financiële gevolgen » In het meerjarenplan is jaarlijks € 2.000,00 voorzien. 
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Het subsidiereglement voor de organisatie van optredens in het kader van Café 
Congé vast te stellen. 
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf heden. 
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst vrije tijd: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum.
» dienst vrije tijd: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst vrije tijd: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur;
» Ledegemse horecazaken.

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPTREDENS IN HET KADER 
VAN ‘CAFE CONGE’

l. Algemene bepalingen
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Artikel.1.- Het gemeentebestuur van Ledegem kan, binnen de perken van de 
kredieten voorzien op het gemeentebudget, een subsidie verlenen aan 
Ledegemse horecazaken die een optreden organiseren in het kader van ‘Café 
Congé’.
Artikel.2.- Dit reglement heeft als doelstelling het organiseren van optredens in 
horecazaken in de periode van 15 juni tot en met 15 september aan te moedigen 
door deze financieel te ondersteunen.
Artikel.3.- ln dit reglement wordt verstaan onder:
- horecazaak: elk hotel, restaurant, café of jeugdhuis gelegen binnen de gemeente 
en het jaar rond toegankelijk voor het grote publiek. 
- optreden: elk live optreden van een muzikant, een band of een stand-
upcomedian. Een optreden van een DJ komt niet in aanmerking voor deze 
subsidie.

ll. Voorwaarden
Artikel.4.- Het optreden moet aan volgende voorwaarden voldoen, alvorens het 
in aanmerking komt voor een subsidie volgens dit reglement: 

- De voorstelling vindt plaats in een horecazaak of op het terras van een 
horecazaak gelegen op het grondgebied van Ledegem. 

- De zaak is op dat moment publiek toegankelijk en de toegang is gratis. 
- Publiek kan niet verplicht worden tot consumeren.

Artikel.5.- Een horecazaak kan per kalenderjaar maximum één aanvraag doen. 
Artikel.6.- Twee of meerdere horecazaken kunnen niet op eenzelfde dag 
organiseren. Indien twee of meerdere zaken voor dezelfde dag een aanvraag 
indienen, gaan we in overleg om tot een oplossing te komen.
Artikel.7.- Een optreden kan niet georganiseerd worden tijdens een 
gemeentelijke activiteit.
Artikel.8.- Het optreden wordt door de dienst vrije tijd gepromoot onder de 
gezamenlijke noemer ‘Café Congé’.
Artikel.9.- Op elke vorm van promotie die gevoerd wordt door de horecazaak zelf, 
wordt de overkoepelende naam ‘Café Congé’ vermeld alsook ‘met steun van 
gemeente Ledegem'.

III. Bedrag van de subsidie
Artikel.10.- Het bedrag van de subsidie bedraagt 75% van de uitkoopsom van de 
artiest, met een maximum van € 300,00. Wanneer binnen één zaak aansluitend 
meerdere optredens op één dag georganiseerd worden, dan wordt de subsidie 
berekend op basis van het totaal van de uitkoopsommen.
Artikel.11.- De subsidie wordt berekend op basis van de uitkoopsom inclusief 
btw. Andere eventuele kosten zoals vervoerskosten, auteurs- en 
uitvoerdersrechten, extra kosten voor techniek/PA, catering, … kunnen niet in 
rekening gebracht worden voor deze subsidie.
Artikel.12.- Voor de organisatie van een optreden binnen het kader van dit 
reglement kan een horecazaak gratis gebruik maken van het materiaal van de 
gemeentelijke uitleendienst. Een aanvraag hiervoor gebeurt via de gemeentelijke 
website of via de dienst vrije tijd.

IV. Procedure
Artikel.13.- De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie wordt ingediend vóór 1 
april. Deze aanvraag gebeurt via het online formulier op de gemeentelijke website 
of bij de dienst vrije tijd en bevat minstens datum van het optreden, naam van de 
artiest en uitkoopsom zoals beschreven in artikel 8 en 9.
Artikel.14.- Ten laatste 4 weken na de voorstelling wordt aan de dienst vrije tijd 
een kopie van het contract alsook een betalingsbewijs bezorgd. De subsidie wordt 
toegekend na goedkeuring van het dossier door het college van burgemeester en 
schepenen.
Artikel.15.- De uitbetaling gebeurt na afloop van alle optredens in het kader van 
‘Café Congé’. lndien het totaal bedrag van de subsidies hoger ligt dan het 
beschikbaar budget, dan wordt de subsidie voor elke optreden proportioneel 
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verminderd.

V. Controle
Artikel.16.- Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde 
controle laten uitvoeren op de besteding van de subsidie. Als blijkt dat een 
organisator onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een subsidie 
heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de voorziene 
subsidie schrappen of terugvorderen en kan het college van burgemeester en 
schepenen beslissen om de horecazaak het volgende jaar uit te sluiten van het 
indienen van een nieuwe aanvraag.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en) 
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