
1 van 3

gemeenteraad
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 27 mei 2019 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Jan Jambon - burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, 
Carla Pantens en Karina Hans - schepenen
Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van 
Mechelen, Steven Broos, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, 
Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter 
Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van 
Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Babs De Vocht, Greet Verbert, Tom Thys en 
Kasper Vanpoucke - raadsleden
Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig: Ingeborg Hermans - raadslid

OPENBARE ZITTING

16. Applaustoelage 2019-2024 eenmalige artistieke projecten. Goedkeuring modaliteiten.

Feiten en motivering
De gemeente verleent toelagen voor eenmalige artistieke projecten; het is aangewezen deze 
ondersteuning verder te zetten in de nieuwe legislatuur met dezelfde modaliteiten.

Juridisch kader
Gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 betreffende applaustoelage 2013-2018 eenmalige artistieke 
projecten.

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen worden geraamd op:
Kost 1.000,00 euro, (jaarlijks)
Budgetsleutel 0719/64930230 toelage eenmalige artistieke projecten
Budget/jaar Exploitatiebudget 2019
Krediet beschikbaar Ja
Visum financieel directeur Niet van toepassing

Na bespreking

BESLUIT eenparig:

Art.1.- De gemeente kan onder hierna vermelde voorwaarden en na advies van het bestuur van de 
cultuurraad een toelage verlenen voor eenmalige artistieke projecten.

Art.2.- In aanmerking komen eenmalige artistieke projecten van een Brasschaats kunstenaar of groep 
van kunstenaars, zowel feitelijk verenigd als in een vzw, en dit zowel voor activiteiten op het 
grondgebied van de gemeente als daarbuiten, mits op zichtbare wijze het logo van de gemeente 
Brasschaat wordt aangebracht of getoond.
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Art.3.- Uitgesloten zijn activiteiten met een duidelijk winstoogmerk.
Deze toelage is niet cumuleerbaar met andere toelagen van de gemeente Brasschaat voor hetzelfde 
project.
De toelage mag niet gebruikt worden als intern werkingsmiddel of structurele betoelaging.

Art.4.- Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren door middel van het aanvraagformulier en gericht 
worden aan Cultuurcentrum Brasschaat, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat, 
cultuurcentrum@brasschaat.be
De aanvraag dient tenminste 2 maand vóór het project bij het college toe te komen. Het 
aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden.
De aanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:
- naam en adres van de aanvrager;
- de praktische gegevens van het project: titel, datum, plaats,…;
- omschrijving van het artistiek project;
- het bedrag van de gewenste toelage en een raming van inkomsten en uitgaven;
- de rekening van de aanvrager waarop de toelage kan worden gestort.
Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering van de 
gehele of een deel van de toegekende som.
De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen.

Art.5.- Het bestuur van de cultuurraad formuleert een schriftelijk en gemotiveerd advies binnen de 30 
dagen na ontvangst van het dossier, op basis van toetsing van de aanvraag aan de volgende criteria:
- artistieke kwaliteit van het project;
- bovenlokale en/of internationale uitstraling;
- artistieke relevantie voor Brasschaat, bijvoorbeeld omdat het project een wezenlijke
             aanvulling betekent op het bestaande kunstaanbod;
- een financieel plan
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelage, en motiveert in voorkomend 
geval afwijking van het advies van de cultuurraad.

Art.6.- Het toelagebedrag wordt vastgesteld op maximum 500 euro. De toelage kan nooit meer dan de 
effectieve kosten dekken. Iedere begunstigde van een toelage moet deze toelage gebruiken voor het 
doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan rechtvaardigen.

Art.7.- Het gemeentebestuur heeft steeds toegang tot alle informatie betreffende de toelage en heeft 
het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend voor het doel waarvoor 
ze werd toegekend.

Art.8.- Uitbetaling van de toelage geschiedt na voorlegging van documenten tot staving van het 
project en de gemaakte kosten, zoals uitnodigingen, affiches, de afrekening van de activiteit, 
betaalbewijzen, foto’s. Alle documenten dienen, getekend door de aanvragers, ten laatste één maand 
na het beëindigen van het project op het cultuurcentrum Brasschaat, p/a gemeentehuis, Verhoevenlei 
11, cultuurcentrum@brasschaat.be te worden afgeleverd, zoniet vervalt het recht op de toelage.
De uitbetaling gebeurt op het door de initiatiefnemers opgegeven rekeningnummer.

Art.9.- In de volgende gevallen zal het gemeentebestuur het voorziene toelagebedrag niet uitbetalen:
- als de toelage niet aangewend werd voor het doel waarvoor zij is toegekend;
- als de gevraagde verantwoordingsstukken niet of niet correct voorgelegd werden;
- als geen controle werd toegelaten.

Art.10.- Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij de organisatie van de 
activiteit of het project en kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
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Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de voorzitter,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de voorzitter,

Ward Schevernels Tom Versompel

Applaustoelage 2019-2024 eenmalige artistieke projecten. Goedkeuring modaliteiten.
Dossierverantwoordelijke: Jan Van Putte

Politiek verantwoordelijke: Carla Pantens

Afschrift aan: Cultuurdienst


