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DE GEMEENTERAAD: 
 

Goedkeuring nieuw 

reglement projectsub-

sidies Herk-de-Stad. 

___________ 

 

Gelet op het feit dat het huidige reglement "uitzonderlijke culturele manifestaties", 

van 10 maart 2003, gewijzigd bij raadsbesluit van 14 februari 2005, op een aantal pun-

ten onvoldoende duidelijk en gedetailleerd is; 

 

Gelet op het feit dat in het aangepaste decreet lokaal cultuurbeleid nog meer de aan-

dacht wordt gevestigd op "gemeenschapsvorming"; 

 

Gelet op het feit dat een reglement projectsubsidies een goede stimulans is om vereni-

gingen en andere organisatoren aan te zetten om vernieuwende initiatieven te nemen; 

 

Gelet op de uitvoerige besprekingen tijdens de bestuursvergaderingen van de cultuur-

raad van 23 januari en 20 februari 2008; 

 

Gelet op de bespreking en goedkeuring door de algemene vergadering van de cultuur-

raad van 26 februari 2008; 

 

Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;  

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

Artikel 1. 

Het navolgend reglement projectsubsidies Herk-de-Stad, goed te keuren: 

 

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES  HERK-DE-STAD 

 

1. VOORWERP 

Artikel 1  

In de jaarlijkse begroting van het stadsbestuur wordt een krediet voorzien onder de 

titel “Projectsubsidies cultuur” (artikelnummer 76208/332-02) Dit krediet is uitslui-

tend bestemd ter ondersteuning van uitzonderlijke initiatieven, die aan de criteria vol-

doen zoals opgesomd in dit reglement. 

 

2. DE IN AANMERKING KOMENDE VERENIGINGEN EN PROJECTEN 

Artikel 2  

Voor deze toelagen komen in aanmerking : 

• Socio-culturele verenigingen aangesloten bij de Herkse cultuurraad 

• Samenwerkingsverbanden van socio-culturele verenigingen en/of van socio-

culturele verenigingen en derden 

• Tijdelijke verenigingen en/of groepen van mensen wiens secretariaat en/of 

woonplaats zich in Herk-de-Stad bevindt 

 

Artikel 3  
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• Een project dient in te spelen op actuele ontwikkelingen, behoeften of noden 

en bestaat uit een samenhangend geheel van activiteiten, rond een bepaald 

thema, gericht op het realiseren van een vooraf gedefinieerd resultaat 

• Een project is beperkt in tijd 

• Een project heeft een open karakter. Dit wil zeggen dat minstens elke Her-

kenaar zonder specifieke voorwaarden kan deelnemen 

• Het project situeert zich duidelijk in de cultuursector en kan een ontspannend, 

vormend, informatief, kunstzinnig, creatief en/of cultuurhistorisch karakter 

hebben 

• Het project situeert zich steeds in Herk-de-Stad en richt zich in de eerste plaats 

(maar niet exclusief) op de eigen inwoners 

• Het project zorgt voor een duidelijke meerwaarde. Criteria om dit te meten 

zijn ondermeer : 

- grensoverschrijdende uitstraling 

- promotionele bijdrage aan de stad 

- vernieuwend karakter 

- invloed/effect op het lokale dorpsleven (duurzaamheid) 

- samenwerking met andere partners 

• Een project kan in principe geen winstgevend doel hebben. Indien er, uitzon-

derlijk, wel een winstgevend doel is, moet dit uitdrukkelijk in de aanvraag 

worden vermeld. Er moet worden aangegeven waaraan een mogelijke winst 

zal worden besteed. 

 

Artikel 4 

§ 1 Een vereniging die subsidies ontvangt voor haar reguliere werking (via het regle-

ment culturele verenigingen) kan een project indienen wanneer dit duidelijk buiten de 

gewone werking van de vereniging valt, er een aparte financiële afrekening wordt 

gemaakt en het project een open karakter heeft. 

 

§2  De aanvrager dient bij de aanvraag aan te tonen dat hij alle andere openbare en 

niet-openbare subsidiekanalen heeft uitgeput (in casu gemeentelijke – Vlaamse – fe-

derale en Europese) vooraleer een beroep te doen op dit reglement. 

 

3. AANVRAAG, TOEKENNING EN UITBETALING 

Artikel 5 

De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag dient te gebeuren in De Markthallen, Markt 

2 te 3540 Herk-de-Stad. Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 juli is 

de uiterste inzenddatum 10 november van het jaar voordien; voor projecten die plaats-

vinden tussen 1 augustus en 31 december is de uiterste inzenddatum 10 mei van het-

zelfde jaar. 

 

De projectaanvragen worden ter advies voorgelegd aan het bestuur van de Herkse 

cultuurraad. Het bepalen van het juiste subsidiebedrag gebeurt op basis van volgende 

criteria : 

a. budgettaire omvang van het project, uitgedrukt in de begroting 

b. doelgroep en aantal bereikte mensen 

c. originaliteit, aandacht voor bijzondere doelgroepen en vernieuwende aspecten 

d. samenwerking met derden  

e. inspelen op de centrale thema’s die worden aangereikt door de gemeentelijke 

vrijetijdsdiensten (in hun programmatie) strekt tot aanbeveling 

 

In de mate dat een aanvraag aan bovenstaande criteria voldoet ontvangt de aanvrager 

een tussenkomst in de kosten. Onder kosten wordt het verschil verstaan dat overblijft 
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nadat de (geraamde) inkomsten van de (geraamde) uitgaven zijn afgetrokken. De sub-

sidie bedraagt : 

- tot maximum 75% van de kosten  

- tot maximum 85% van de kosten wanneer er met meerdere partners wordt sa-

mengewerkt  

- tot maximum 95% van de kosten wanneer er wordt samengewerkt èn het 

overduidelijk om een vernieuwend en origineel project gaat 

- tot maximum 100% van de kosten wanneer èn wordt samengewerkt èn om een 

vernieuwend en origineel project gaat èn het ook nog eens inspeelt op één van 

de centrale thema’s 

 

De cultuurraad maakt een gemotiveerd advies over aan het college van burgemeester 

en schepenen dat de eindbeslissing neemt.  

 

De aanvragers krijgen uiterlijk binnen zes weken na de afsluitdatum (10 november of 

10 mei )een schriftelijk antwoord van het college van burgemeester en schepenen. 

 

De projectaanvraag moet minstens volgende elementen bevatten : 

a. identificatiegegevens van de aanvragers : naam organisatie, bestuur of verant-

woordelijken, adresgegevens 

b. bondige omschrijving en motivering van het project 

c. doelstellingen en werkwijze 

d. gedetailleerde begroting (inkomsten en uitgaven); rekeningnummer waarop de 

subsidie kan worden gestort 

e. alle bewijsstukken om de aanvraag te staven 

 

Elke wijziging aan het project : aangepaste begroting, inhoudelijke aanpassing, ver-

schuiving van data,… wordt meteen gemeld aan De Markthallen 

 

Artikel 6 

De subsidie kan nooit meer bedragen dan het totaal van de kosten. 

 

Projecten waaraan een subsidie lager of gelijk aan € 1.000 wordt toegekend, krijgen 

dit bedrag meteen uitbetaald. Zij moeten binnen 3 maanden na beëindiging van het 

project een beknopt inhoudelijk en financieel verslag indienen. Het niet indienen van 

een verslag kan terugvordering van de subsidie tot gevolg hebben. 

 

Projecten waaraan een hoger bedrag dan € 1.000 wordt toegekend, krijgen meteen 

75% van dit bedrag uitbetaald. Ook zij leveren binnen 3 maanden na beëindiging van 

het project een beknopt inhoudelijk en financieel verslag in.  Op basis van dit verslag 

en na advies van het bestuur van de cultuurraad zal het college van burgemeester en 

schepenen het definitieve subsidiebedrag vastleggen. 

Wanneer het oorspronkelijk bedrag wordt bevestigd, zal het saldo van 25% uitbetaald 

worden. 

Wanneer een lager subsidiebedrag dan het oorspronkelijke wordt vastgelegd kan het 

saldo niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald worden of kan zelfs een gedeelte van het al 

uitgekeerde bedrag teruggevorderd worden. 

Wanneer een hoger subsidiebedrag dan het oorspronkelijke wordt vastgelegd zal bo-

venop het saldo het verschil tussen het oorspronkelijke en definitieve subsidiebedrag 

worden uitgekeerd. Het niet indienen van een verslag kan volledige terugvordering 

van de subsidie tot gevolg hebben. 

 

Aanvragen komen slechts voor honorering in aanmerking voor zover het krediet, 
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voorzien in de jaarlijkse begroting, niet uitgeput is 

 

4. CONTROLE EN BIJZONDER BEPALINGEN 

Artikel 7 

Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende 

gegevens kan op ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het 

stadsbestuur. 

Wanneer de aanvrager(s) de subsidie niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd 

toegekend, of de verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uit-

oefening van controle ter plaatse, is zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling 

van de subsidie. 

 

Artikel 8 

Projecten die een subsidie ontvangen dienen in alle promotie de ondersteuning door 

het stadsbestuur op volgende manier te vermelden : met de ondersteuning van het 

stadsbestuur Herk-de-Stad – projectsubsidie cultuur Waar mogelijk wordt ook het 

logo van de stad vermeld 

 

Artikel 9 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle onvoorziene gevallen en 

betwistingen na advies van het bestuur van de cultuurraad 

 

5. INWERKINGTREDING 

Artikel 10 

Dit reglement treedt in voege vanaf 1 september 2008 en het reglement “uitzonderlijke 

culturele manifestaties” dato 10 maart 2003, gewijzigd bij raadsbesluit van 14 februari 

2005, wordt opgeheven per 1 september 2008. 

 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeen-

tedecreet van 15 juli 2005 mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een 

afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

 de stedelijke cultuurraad, 

 de stedelijke cultuurdienst, 

 de financiële dienst. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Burgemeester-Voorzitter,  

W.g. Creten N.                                                  W.g. Buekers P. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 15 april 2008. 

In opdracht: 

De Secretaris,      De Burgemeester, 
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