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Reglement betoelaging straatfeesten vanaf 2017 (aanpassing)

Overwegende dat het sociale contact vermindert door allerlei factoren: man en vrouw gaan uit werken, heel wat
nieuwe inwoners van buiten de gemeente vestigen zich te Gingelom en vinden geen aanhechtingspunt om in contact te
treden met de buren en de buurt, de media heeft het traditionele sociale straatleven verdrongen enz…;
Overwegende dat het Schepencollege het sociale contact onder de Gingelommenaren wenst te stimuleren;
Overwegende dat het doel van dit besluit mensen uit de buurt samen te brengen is;
Rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de gemeente;
Gelet het bedrag ingeschreven in het budget 2017 onder de actie 2017140509 (raming 2017140509) en de
voorzieningen in het financieel meerjarenplan;
Na beraadslaging met 13 stemmen voor e, 5 onthoudingen.
Besluit :
Artikel 1:
Het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2015, houdende reglement betoelaging straatfeesten wordt opgeheven
met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 2:
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde budgetkredieten wordt onder de hierna vermelde voorwaarden een
gemeentetoelage verleend voor activiteiten, die de sociale contacten binnen een gehucht, een straat, een duidelijk
afgebakend gedeelte ervan of een plein, bevorderen.
Artikel 3:
Dit reglement voorziet een tussenkomst voor buurtwerking zoals bv. barbecues, nieuwjaarsrecepties, buurtfeesten.
Uitgesloten zijn privéfeesten en activiteiten met winstoogmerk.
Deze vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelagen van de gemeente Gingelom voor hetzelfde
evenement.
Alle initiatiefnemers van een gehucht, straat, gedeelte ervan of plein kunnen voor alle initiatieven rond buurtwerking
een toelage bekomen.
Artikel 4:
De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in het betrokken gehucht, straat of plein.
Artikel 5:
Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van bedoelde gehucht, straat, gedeelte ervan of plein.
Artikel 6:
Organisaties die dit kleinschalig initiatief overtreffen en een uitnodiging aan een volledige deelgemeente of meerdere
deelgemeenten richten worden uitgesloten.

Artikel 7:
Elke schriftelijke aanvraag kan gericht worden aan de gemeente Gingelom, St-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom . Het
aanvraagformulier kan men via de gemeentelijke website of de cel Vrije Tijd bekomen. Dit aanvraagformulier moet
volledig en correct ingevuld worden en terug overgemaakt worden aan deze dienst.
Deze aanvraag dient ten laatste 1 maand voor het evenement en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar toe te
komen op de bevoegde dienst.
Artikel 7 :
§1: Het toelagebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal uitgenodigde gezinnen.
Per uitgenodigd gezin wordt een toelage van 7,50 euro verleend. De maximale toelage bedraagt 180 euro.
§2: De toelage kan nooit meer dan 50% van de bewezen kosten dekken.
§3: Deze toelage is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen en het sociale contact te bevorderen
tussen de bewoners.
§4: Een symbolische cheque wordt tijdens de activiteit door de schepen overhandigd.
§5 Er kunnen maximum tweemaal binnen hetzelfde jaar toelagen aangevraagd worden.
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