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208. Applaustoelage 2017-2018 voor straat, wijk en buurtfeesten. 

Wijziging modaliteiten. Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD, 

 
Dienst: Financiën en Aankoop 
Initialen dossierbeheerder: Jvp 

 
MOTIVERING 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
De gemeente verleent applaustoelagen voor straat en buurtfeesten omdat deze 
van groot belang zijn voor de sociale samenhang en het bevorderen van een 
wijkleven in de lokale gemeenschap. 
Er wordt een administratieve vereenvoudiging van het uitbetalingsproces 
voorgesteld. 
2. Juridisch kader 
Gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 houdende vaststelling van de 
modaliteiten voor de applaustoelage voor straat-, wijk- en buurtfeesten. 
3. Adviezen 
Niet van toepassing. 
4. Bijkomende motivatie 
De analyse van het uitbetalingsproces van de applaustoelage geeft aan dat het 
door de burger binnenbrengen van de onkostenverantwoording en de controle 
hierop weinig of geen toegevoegde waarde brengt. 
Daarom wordt voorgesteld om het proces te vereenvoudigen en de toelage uit te 
betalen op basis van het feit of het evenement al dan niet heeft plaatsgevonden. 
Deze vaststelling gebeurt door de afdeling integrale veiligheid. 
5. Financiële gevolgen 
Het vereiste exploitatiebudget is voorzien op sleutel 0719/64930220 onder actie 
1419/5/8/1/2 Organisatie van gemeenschapsvormende en andere projecten. 
6. Tussenkomsten raadsleden 
Raadslid De Roey vraagt waarom dit proces wordt gewijzigd en waarom de 
opvolging door de afdeling integrale veiligheid zal gebeuren en niet meer door de 
afdeling cultuur. Verder wordt de uitbetalingsprocedure sterk vereenvoudigd. Dit is 
een goede zaak. 
Waarnemend-burgemeester Verberck licht toe dat de bestaande procedure een 
hoge administratieve kost kende. De wijzigingen vereenvoudigen de procedure. 
 

BESLUIT eenparig: 
 



Art.1.- Binnen de perken van kredieten in het jaarlijks budget, verleent de 
gemeente onder de hierna vermelde voorwaarden een toelage voor activiteiten die 
de sociale contacten binnen een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan, 
een plein of een wijk bevorderen. 
Art.2.- Dit reglement voorziet in een tussenkomst voor straat-, buurt- en 
wijkfeesten. Uitgesloten zijn privé-feesten, familiefeesten, activiteiten met 
winstoogmerk. 
Deze vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelage van de 
gemeente Brasschaat voor hetzelfde evenement. 
Elke straat, gedeelte ervan, plein of wijk kan slechts één keer per kalenderjaar een 
toelage ontvangen. De toekenning van de toelage aan de buurt belet evenwel niet 
de toekenning van een afzonderlijke toelage aan één of meerder afgebakende 
gedeelten van de buurt. 
Art.3.- De initiatiefnemers (minimum 2) moeten woonachtig zijn in de betrokken 
straat of gedeelte ervan, plein of wijk. 
Art.4.- Het ingediende project moet zich richten tot alle bewoners van bedoelde 
straat, gedeelte ervan, plein of wijk. 
Art.5.- Het aanvragen van de toelage maakt deel uit van de aanvraag van een 
evenement. Daarvoor dient het “evenementenformulier” correct ingevuld aan de 
dienst integrale veiligheid van het gemeentebestuur Brasschaat, Bredabaan 182, 
2930 Brasschaat, bezorgd te worden. 
Art.6.- De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen. 
Art.7.- Het toelagebedrag wordt vastgesteld op 125 euro en is bedoeld om de 
basisorganisatiekosten te helpen dragen.  
Art.8.- Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij de 
organisatie van de activiteit en kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk 
worden gesteld. 
Art.9.-.De uitbetaling door de dienst financiën gebeurt na bevestiging dat het 
evenement heeft plaatsgevonden, op het rekeningnummer zoals vermeld op het 
aanvraagformulier. 
Art.11.- Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 
uitvoering van dit reglement. 
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