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De Gemeenteraad O.Z., 
 
15. Betreft: GR/2016/010 - Cultuur-Toerisme. Project ‘De vaart verjaart’. Subsidiereglement. 

Goedkeuring.   
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 augustus 2015 
waarbij principieel akkoord werd gegaan met de oprichting van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband voor het project ‘De vaart verjaart’ dit met de gemeenten gelegen aan 
het kanaal tussen Dessel en Schoten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 30 november 2015 waarbij akkoord werd 
gegaan met de oprichting van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
Overwegende dat een lokale werkgroep bestaande uit afgevaardigden van verenigingen, 
organisaties, geïnteresseerde burgers werkt rond de verjaardag van de vaart in 2016 en een 
programma heeft samengesteld; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 oktober 2015 
waarbij een budget werd vastgelegd voor de lokale activiteiten; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 januari 2016 
waarbij akkoord werd gegaan met het voorstel van subsidiedossier; 
Gelet op het advies van de cultuurraad d.d. 15 januari 2016; 
Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de goedkeuring van een 
subsidiereglement voor de projecten die door de deelnemende verenigingen, organisaties, 
geïnteresseerde burgers worden georganiseerd; 
Gelet op het voorstel; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Met ingang van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2016 wordt het subsidiereglement voor 
activiteiten en initiatieven die kaderen binnen het project ‘De vaart verjaart’, georganiseerd 
door verenigingen, organisaties, geïnteresseerde burgers, hiernagenoemd ‘de aanvrager’, 
vastgesteld als volgt: 
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
Artikel 1: Iedere aanvrager die een subsidie ontvangt moet deze gebruiken voor het doel 
waarvoor ze is toegekend en ze moet het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen. 
Artikel 2: De aanvrager is gehouden een ontvangen subsidie geheel of gedeeltelijk terug 
te betalen als: 
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-  de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor zij werd verstrekt 
-  de vereniging onjuiste gegevens verstrekt. 
Artikel 3: Het project loopt van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2016. 
Artikel 4: De subsidie wordt aangevraagd op een daartoe opgesteld formulier vóór de gestelde 
datum. 
Artikel 5: De uitbetaling van de subsidies gebeurt op bevel van het College van Burgemeester en 
Schepenen. De uitbetaling gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de vereniging. 
Hoofdstuk II: Voorwaarden  
Artikel 6: Om in aanmerking te komen dient het project aan de volgende voorwaarden te 
voldoen: 

 Het project is toegankelijk voor een extern publiek. 

 Het project heeft een positief effect op het gemeenschapsleven van Rijkevorsel. 

 Het project heeft geen commerciële doeleinden. 

 Het project heeft niet als hoofddoel winst te maken. 

 Het project kadert binnen “De Vaart Verjaart”. 

 Het project moet georganiseerd worden door verenigingen, organisaties of individuen 
met een werking of zetel in Rijkevorsel. 

 De aanvrager van de projectsubsidies moet lid zijn van de lokale werkgroep “De Vaart 
Verjaart”. 

Hoofdstuk III: Aanvraagprocedure 
Artikel 7: 
- De aanvrager dient tegen de gevraagde datum het aanvraagdossier juist en volledig terug te 
sturen of binnen te brengen bij de gemeentelijke cultuurverantwoordelijke, Molenstraat 20 te 
2310 Rijkevorsel. Enkel het hiertoe opgestelde formulier zal aanvaard worden. 
- Bewijsstukken: Ten laatste twee maanden na afloop van de activiteit dient het 
evaluatieverslag en de financiële afrekening bezorgd te worden aan de cultuurdienst. De 
financiële afrekening omvat een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het project, 
gestaafd met de nodige aankoop en/of betalingsbewijzen. 
- De projectcommissie bestaande uit drie ambtenaren van de dienst toerisme en vrije tijd en de 
schepenen voor cultuur en toerisme bespreekt het dossier en stelt een advies op en legt de 
dossiers voor aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring. 
Hoofdstuk IV: Klachtenprocedure 
Artikel 8: De aanvrager kan schriftelijk klacht indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen tot maximum 8 werkdagen nadat het subsidiebedrag werd medegedeeld. 
Hoofdstuk V: Uitbetalingprocedure 
Artikel 9: 
- Het college zal zijn beslissing doorgeven aan de cultuurverantwoordelijke en aan de financiële 
dienst. De financiële dienst zal in overleg met de financieel beheerder de goedgekeurde 
subsidiebedragen doorstorten. 
- De uitbetaling gebeurt via een overschrijving op de bankrekening van de aanvrager. Het bedrag 
wordt uitbetaald in twee schijven: 

 Een voorschot van 85% van de subsidie (uiterlijk 30 werkdagen na de principiële 
goedkeuring); 

 Het saldo van 15% (uiterlijk 30 werkdagen na het indienen van het evaluatieverslag en de 
financiële afrekening). 

-Er is een totaal subsidiebedrag vastgelegd dat verdeeld kan worden tussen de verschillende 
verenigingen, organisaties of individuen. Dit bedrag kan niet overschreden worden. Dit wil 
zeggen dat, wanneer de som van de verschillende subsidieaanvragen hoger is dan het 
vastgelegde bedrag, organisaties, verenigingen of individuen mogelijk een ander bedrag 
ontvangen dan dat ze oorspronkelijk aangevraagd hebben. 
-Wanneer uit het evaluatieverslag blijkt dat een vereniging, organisatie of individu minder 
subsidies nodig heeft dan dat er oorspronkelijk aangevraagd werd, kan een deel van de subsidie 
teruggevorderd worden. 
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Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Gemeentesecretaris,   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Lieven Van Nyen  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Gemeentesecretaris,   De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
Bart Adams   Lieven Van Nyen 
 


