UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 05 december 2013
Goedkeuring van het reglement voor buurtfeestencheques.

Aanwezig:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het huidig reglement betreffende de toekenning van buurtfeestencheques;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Ben Mattheus
Neen:
Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans Verboven, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Kenny Peeters
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het reglement betreffende de toekenning van buurtfeestencheques wordt goedgekeurd als
volgt.
Reglement betreffende de toekenning van buurtfeestencheques
Art. 1 Alle inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, die gegroepeerd als wijkcomité of
inwonersgroep het doel hebben een buurt, straat, wijk of plein meer leefbaar te maken door
de organisatie van een wijk-, buurt- of straatfeest kunnen deze premie maximum twee keer
per jaar aanvragen. Deze premie kan dus niet door verenigingen, maar wél door
buurtcomités aangevraagd worden.
Art. 2 De premie bedraagt € 100 en kan het hele jaar door aangevraagd worden. De premie
kan niet gecumuleerd worden met andere stedelijke subsidies.
Art. 3 Het nodige aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de cultuurdienst. De aanvraag moet
minstens 1 maand voor de aanvang van het project worden ingediend.
Art. 4 Een buurtfeestencheque kan worden verleend aan een buurtfeest dat voldoet aan
volgende criteria:
- Het buurtfeest wordt georganiseerd door inwoners van Scherpenheuvel-Zichem én op het
grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem. Daarbij wonen de initiatiefnemers van deze
premie in de betrokken buurt.

Art. 2.
Art. 3.

- Het doel van het buurtfeest is een buurt, straat, wijk, of plein meer leefbaar maken. Dus
uitgesloten zijn wijk overstijgende evenementen, privéfeesten, schoolfeesten, familiefeesten,
eetfestijnen (zoals mosselfeesten of steakdagen van een vereniging) en feesten met een
politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter.
- Het buurtfeest richt zich op zijn minst tot alle bewoners van een straatgedeelte met
minimum 20 geografisch gegroepeerde en geregistreerde huisnummers of één volledige
straat.
- De inwoners van de straat moeten schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Op de
uitnodiging wordt de medewerking van de stad Scherpenheuvel-Zichem vermeld ofwel door
middel van het logo van de stad ofwel met de tekst ‘in samenwerking met het stadsbestuur
van Scherpenheuvel-Zichem’. De dag zelf moet een banner met het logo van de stad
Scherpenheuvel-Zichem duidelijk zichtbaar opgesteld worden. Deze banner is gratis te
verkrijgen bij de cultuurdienst.
- De initiatiefnemers verbinden zich ertoe de heersende regelgeving (politieverordening,
SABAM, billijke vergoeding, taksen, enz.) te respecteren en zijn hiervoor geheel zelf
verantwoordelijk.
Art. 5 De premie kan aangewend worden om basisorganisatiekosten te dragen: kosten voor
promotie, animatie, versiering, huur materiaal, verzekeringen, voedsel en drank.
Art. 6 Na het buurtfeest dient de vereniging de verantwoordingsstukken in en zal de premie
worden uitbetaald. Enkel het bedrag waarvoor verantwoordingstukken zijn ingediend, zal
worden uitbetaald met een maximum van € 100.
Art. 7 Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt of iedere aanvraag voldoet
aan de voorwaarden van het reglement en kan om verduidelijking vragen.
Art. 8 Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door
het College van Burgemeester en Schepenen.
Dit reglement treedt in werking op 01.01.2014.
De gemeenteraadsbeslissingen van 29.10.2009 en 01.03.2010 betreffende de toekenning
van buurtfeestencheques worden opgeheven met ingang van 01.01.2014.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

