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Goedkeuring aanpassing subsidiereglement buurtfeesten.

Feiten en doelstelling
De raad keurde in vergadering van 27 augustus 2007 het subsidiereglement voor straat- en buurtfeesten
goed.
Om misverstanden en misbruik te voorkomen, is het aangewezen om enkele aanpassingen aan het
reglement aan te brengen :
In artikel 1 dient de eerste zin aangevuld met : …voor alle bewoners van de bedoelde buurt of straat of een
deel van de straat. De juiste huisnummers dienen opgegeven te worden.
In artikel 3 wordt de laatste zin vervangen door volgende zin : “De uitkering van de subsidie kan slechts
éénmaal per jaar per aangevraagd straatfeest gebeuren.”
Artikel 4 wordt op een andere wijze geformuleerd om duidelijker te maken dat aanvragen tijdig moeten
gebeuren en dat de aanvragen enkel via de daarvoor bestemde formulieren kan gebeuren.
De aanvraagformulieren zullen in deze ook aangepast worden.
Toepasselijke regelgeving
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Besluit
De raad keurt met eenparigheid van stemmen de aanpassingen aan het subsidiereglement voor straat- en
buurtfeesten goed. Het subsidiereglement luidt dan als volgt :

Artikel 1
Dit reglement voorziet een subsidie voor straat- en buurtfeesten die plaatsvinden op het grondgebied van
Stabroek en die georganiseerd worden voor alle bewoners van de bedoelde buurt of straat of een deel van
de straat. De juiste huisnummers dienen opgegeven te worden.
Dit subsidiereglement heeft als doel de activiteiten te ondersteunen die de sociale contacten onder
buurtbewoners bevorderen.
Artikel 2
Het subsidiereglement is niet van toepassing voor privé-feesten, familiefeesten, feesten van vzw’s,
vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten

binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, alsook schoolfeesten en feesten met een religieus, politiek
of filosofisch karakter.
Artikel 3
De subsidies worden vastgesteld op 100,00 euro per activiteit en is bedoeld om de basisorganisatiekosten
die rechtstreeks verband houden met de activiteit te helpen dragen. Onder basisorganisatiekosten wordt
verstaan : kosten voor aankoop van voedsel en drank, aanmaak van affiches en/of uitnodigingen,
versieringen, huur materialen, ...
De subsidie kan nooit méér dan de effectieve kosten dekken.
De uitkering van de subsidie kan slechts éénmaal per jaar per aangevraagd straatfeest gebeuren.
Artikel 4
Elke aanvraag tot organisatie van een buurtfeest moet minstens 1 maand voor het buurtfeest plaats heeft
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van een aanvraagformulier.
Op dit aanvraagformulier moet duidelijk vermeld staan :
- datum, plaats en aanvangsuur van het feest;
- naam, adres en telefoonnummer van minstens twee initiatiefnemers (van verschillende gezinnen)
- vermelding van eventuele bijdrage dat aan de deelnemers gevraagd wordt;
- rekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden;
Het aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld. Het verstrekken van onvolledige of
onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering van de gehele of een deel van de toegekende
som.
Een aanvraagformulier kan bekomen worden op het administratief centrum, Dorpsstraat 45 of via de
website www.stabroek.be.
De subsidieaanvraag dient met het desbetreffende aanvraagformulier ingediend te worden nadat het
buurtfeest heeft plaatsgevonden tot maximaal één maand na de activiteit. De aanvraag moet vergezeld zijn
van rekeningen ter staving van de gemaakte kosten.
Bij laattijdig indienen van het aanvraagformulier of van rekeningen ter staving van de kosten, vervalt het
recht op subsidie.
Aanvraagformulieren en rekeningen moeten tevens op het administratief centrum, dienst secretariaat
bezorgd worden.
Artikel 5
De initiatiefnemers dienen zelf de nodige maatregelen te nemen wat betreft de wettelijke en
administratieve voorschriften voor zover deze van toepassing zijn. (SABAM, verzekering,....)
Zij dienen zich tevens te houden aan het algemeen politiereglement, de gemeentelijke reglementeringen
inzake veiligheid en het fuifreglement.
Indien de activiteit gewijzigd wordt of niet doorgaat, deelt de initiatiefnemer dit onmiddellijk mee aan het
gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij de organisatie van de activiteit en kan
derhalve niet aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 6
De gemeentelijke aangestelden hebben op gelijk welk ogenblik het recht tot controle van het vervullen van
de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
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