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PUNT 10 - VRIJE TIJD - CULTUUR & JEUGD - SUBSIDIEREGLEMENT
GEMEENSCHAPSVORMENDE PROJECTEN - GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
Gelet op de cultuurpactwet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, inzonderheid op de artikelen 10, 2de lid en 14;
Gelet op de cultuurpactdecreet van 28 januari 1974;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 1993 houdende de oprichting van de
gemeentelijke raden voor cultuurbeleid;
Gelet op het subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen van Landen, voor
advies voorgelegd aan de algemene vergadering van de cultuurraad van 26 oktober 1995;
Gelet op de goedkeuring van het subsidiereglement socio-culturele verenigingen van
Landen door de gemeenteraad van 22 december 2009;
Overwegende dat de Vlaamse overheid, op basis van het decreet van 13 juli 2011,
jaarlijks de gemeenten/steden met een aanvaard cultuurbeleidsplan subsidieert met een
enveloppensubsidie voor de betaling van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van
het cultuurbeleidsplan;
Overwegende dat naast de genoemde enveloppensubsidie, de betrokken
gemeenten/steden nog een aanvullende subsidie van één euro per inwoner krijgen, de
zogenaamde ‘één euro-subsidie’ voor het stimuleren van de gemeenschapsvorming; dat
deze subsidie bedoeld is om niet enkel mensen te stimuleren om deel te nemen aan
cultuur, maar ook om door cultuur mensen te activeren om de gemeenschap en het
samenleven mee vorm te geven; dat het dus niet alleen cultuurparticipatie betreft, maar
ook cultuuractivatie;
Overwegende dat omwille van de grote lokale verscheidenheid tussen de Vlaamse
gemeenten, de invulling hiervan erg kan verschillen; dat doorgaans wel de volgende drie
benaderingen worden nagestreefd:
 het stimuleren van ontmoeting en betrokkenheid bij de organisatie van culturele
organisaties;
 publieksverbreding en –vernieuwing zodat ‘meer gemeenschap’ bij cultuur wordt
betrokken;
 de rol van het cultuurbeleid in het verbinden van gemeenschappen, aanwezig in
de gemeente, en de relatie die de gemeenten en de culturele sector opbouwen
met deze gemeenschappen;
Overwegende dat in Landen, tot op heden, deze subsidies de afgelopen jaren
verantwoord worden via de kosten van het Venusfeest, de wijkfeesten en
straatbarbecues, ondersteuning van de reuzenactiviteiten, Vlaanderen Feest, en
éénmalige lokale cultuurprojecten (lees 100 jaar Eliksem, Dorp op Stap Neerlanden, …);

Overwegende dat er voor deze laatste categorie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
wijkfeesten, nog geen echte richtlijnen en/of reglement bestaan voor verdeling van deze
subsidie; dat in functie van de ingediende aanvragen, tot op heden, een vast bedrag ter
ondersteuning werd voorgesteld;
Gelet bijgevolg op het voorstel van de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur, om hiervoor een
apart reglement uit te werken, zodat de verdeling van de Vlaamse subsidie voor het
stimuleren van gemeenschapsvormen beter en correcter geregeld wordt;
Overwegende dat een eerste ontwerp van dergelijk reglement gunstig werd geadviseerd
door het dagelijks bestuur van de cultuurraad van 12 februari 2014; dat het aangepast
ontwerp gunstig werd geadviseerd door de algemene vergadering van de cultuurraad van
11 juni 2014;
Overwegende dat de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur, met dit reglement de betrachting
heeft om:
 ontmoeting en betrokkenheid te stimuleren;
 aan publieksverbreding en –vernieuwing te doen;
 het cultuurbeleid met de lokale gemeenschappen in de stad te verbinden;
Overwegende dat dit nieuwe reglement tot doelstelling heeft om mensen meer te
betrekken bij een culturele organisatie, en om meer een ‘cultuurgemeenschap’ te vormen;
Overwegende dat dit reglement ook een betere verantwoording inhoudt van de
aanvullende één euro-subsidie naar de Vlaamse overheid toe;
Gelet op het voorliggend ontwerp van het ‘subsidiereglement gemeenschapsvormende
projecten’;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord raadslid Mark Keppens die zich afvraagt of het aantal jaarlijks te betoelagen
projecten zal beperkt worden en of er niet meer indieningsmomenten moeten
georganiseerd worden;
Overwegende dat de bevoegde schepen van Cultuur, Bart Jan De Vos, meedeelt dat er
voor dergelijke gemeenschapsvormende projecten een jaarlijkse globale subsidiepot van
1500,00 EUR beschikbaar is; dat er dus maximaal 3 unieke projecten gesubsidieerd
worden;
Overwegende dat voornoemde schepen nog meegeeft dat de meeste van de in
aanmerking komende projecten lang op voorhand worden geprogrammeerd; dat het
steeds om een beperkt aantal projecten gaat (voor 2013: 3 projecten en voor 2014: 2
projecten) en dus twee indieningsmomenten ruimschoots volstaan;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1. Het ‘subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten’ goed te keuren en
in werking te laten treden voor projectaanvragen ingediend vanaf 01 januari 2014:
SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE PROJECTEN
ARTIKEL 1. ALGEMEEN
De stad Landen verleent een subsidie voor gemeenschapsvormende projecten, die worden
georganiseerd op het grondgebied van Landen. Dit reglement kadert binnen het decreet Lokaal
Cultuurbeleid van 13 juli 2001, het vrijetijdsplan van de stad Landen 2014-2019 en de wet van 14
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.
ARTIKEL 2. FINANCIËLE BEPALINGEN
De toekenning van deze subsidies gebeurt binnen de perken van de voorziene kredieten. Een
subsidie kan niet hoger zijn dan het reële financiële tekort en bedraagt maximaal 500,00 EUR per
aanvraag.
ARTIKEL 3. AANVRAGER
De aanvraag kan worden ingediend door verenigingen, organisaties en individuen die een
gemeenschapsvormende activiteit organiseren op het grondgebied van Landen. De subsidie kan
niet gebruikt worden voor jaarlijks wederkerende activiteiten, die deel uitmaken van de reguliere
werking. Het project moet specifiek genoeg zijn om financiële ondersteuning te krijgen. Dit moet
worden aangetoond door de aanvrager. De aanvraag is niet bedoeld voor straat-, buurt- en
wijkfeesten ; hiervoor kan een andere aanvraag worden ingediend op basis van het reglement voor
wijkfeesten.
ARTIKEL 4. OMSCHRIJVING
Een gemeenschapsvormend project brengt de lokale gemeenschap samen via cultuur, en dit in de
meest ruime zin. Het project beoogt het sociale weefsel te versterken en de samenhang te
bestendigen via groepsvorming in de publieke ruimte met het oog op het ondersteunen van een
democratische, solidaire, open en cultureel diverse samenleving.
ARTIKEL 5. VOORWAARDEN

Activiteiten binnen een gemeenschapsvormend project moeten aan bovenstaande omschrijving
beantwoorden. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met de volgende
elementen, waarbij het project:
(a) duidelijk is afgebakend in tijd en ruimte;
(b) samenwerking tussen verenigingen, organisaties en individuen stimuleert;
(c) een plaats van ontmoeting en dialoog vormt voor lokale inwoners;
(d) de actieve cultuurparticipatie van bezoekers en deelnemers centraal stelt;
(e) de diverse bevolkingsgroepen aanspreekt of betrekt bij de organisatie;
(f) inhoudelijk vernieuwend is of een origineel element inbouwt;
(g) aandacht heeft voor het proces om gemeenschapsvorming te bewerkstellingen;
(h) enkel specifiek cultureel gerelateerde elementen voor subsidiëring aangevraagd worden.
ARTIKEL 6. AANVRAGEN
§1-De aanvragen moeten worden ingediend bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd,- van
de stad Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen of digitaal via cultuur@landen.be . De dienst staat
in voor de correcte behandeling van de dossiers en de controle achteraf. Enkel volledig en correct
ingevulde aanvragen worden behandeld. De aanvrager voegt alle nuttige en nodige stukken bij zijn
aanvraag.
§2-Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden en minstens 8 weken op voorhand
ingediend worden met vermelding van:
(a) gegevens over aanvragen (vereniging, organisatie, individu);
(b) de gemeenschapsvormende en culturele aard van het project;
(c) het gewenste bedrag met een omschrijving waarvoor de subsidie zal worden aangewend;
(d) de begroting met duidelijke vermelding van eigen uitgaven en verwachte inkomsten;
(e) het bankrekeningnummer.
ARTIKEL 7. PROCEDURE
De aanvragen worden beoordeeld door de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd, van de stad
Landen, waarna de aanvraag, met een gemotiveerd advies, voorgelegd wordt aan het college van
burgemeester en schepenen van de stad Landen. De aanvrager kan steeds om bijkomende
informatie worden gevraagd. Er zijn twee indieningsmomenten voor de aanvragen:
(a) vóór 01 november  voor gemeenschapsvormende projecten tijdens de eerste jaarhelft
van het daaropvolgende kalenderjaar
(b) vóór 01 mei  voor gemeenschapsvormende projecten tijdens de tweede helft van het
lopende kalenderjaar.
ARTIKEL 8. BIJKOMENDE BEPALINGEN
§1-Goedgekeurde projecten plaatsen op hun communicatie (mag enkel in het Nederlands) het logo
van de stad Landen met vermelding dat het project ondersteund wordt door de stad Landen.
§2-Goedgekeurde projecten kunnen pas hun subsidie ontvangen na ontvangst en controle van de
afrekening van de inkomsten en uitgaven, gestaafd met de nodige bewijsstukken en verwerkt in
een inhoudelijk financieel eindverslag, waarbij verwezen worden naar het behalen van de
doelstellingen van het project en de afrekening van het project. De subsidie kan enkel gebruikt
worden voor culturele aspecten en mag dus niet gebruikt worden voor drank, eten, materiaal en
andere zaken.
§3-Indien blijkt dat het gemeenschapsvormende project onvoldoende de bovengenoemde
voorwaarden of zijn eigen doelstellingen behaald heeft, kan het college van burgemeester en
schepenen van de stad Landen, na advies van de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd,
beslissen de aangevraagde subsidie niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen.

Art. 2. Een afschrift van dit besluit te zenden naar de dienst Financiën.
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