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Informatie en Burger - Toerisme

Subsidiereglement voor toeristische evenementen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Rita Thierie; de heer Geert Moyaers;
mevrouw Annick Princen; de heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Pascal Vanmolle;
mevrouw Marlies Boonen; de heer Manu Bronckart; de heer Winand Abrahams; de heer Koen Putzeys;
mevrouw Linda Bex; de heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer Rohnny Dams; de heer
Danny Goyens; de heer Sebastien Bollen; de heer Ferdi Boyen; mevrouw Kim Peters, algemeen
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Als kleinere gemeente beschikken we niet over de mankracht om onze toeristische partners te helpen
bij de organisatie van toeristische evenementen.
Deze toeristische evenementen zijn echter wel belangrijk voor het toerisme in onze gemeenten en
deze willen we graag ondersteunen.
Argumentatie
Om onze toeristische partners toch te kunnen ondersteunen, wordt een reglement voorgesteld waarin
wordt uitgewerkt onder welke voorwaarden zij van de gemeente een subsidie in hun kosten kunnen
bekomen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
RA 000190: Ondersteuning toeristische evenementen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Sebastien Bollen; Ferdi Boyen; Rohnny Dams;
Filip De Geyter; Gert Houbey; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid
Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle
- 5 onthouding(en): Marlies Boonen; Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers

Besluit
Artikel 1
Het college keurt het reglement, zoals in bijlage gevoegd, integraal goed.
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Bijlagen
1. Subsidiereglement toeristische evenementen.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Subsidiereglement toeristische evenementen
Art. 1: Doel
Met dit reglement wil de gemeente Gingelom toeristische evenementen, die gericht zijn op een
breed publiek, ondersteunen en versterken en dit binnen de perken van het financieel meerjarenplan
en het vastgestelde budget.
Op deze manier wil de gemeente het toeristisch aanbod ondersteunen.

Art. 2: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidies in dit reglement, moet een organisator en het
evenement gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door onze toeristische partners, waaronder
verblijven, korte keten, musea,… (niet limitatieve opsomming) die gevestigd zijn op het
grondgebied van de gemeente. Commerciële evenementenbureaus of andere organisatoren,
waarbij de hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren van evenementen, worden hiervan
uitgesloten.
b. Het evenement vindt plaats op het grondgebied van Gingelom.
c. Het evenement kadert in de versterking van het toeristische aanbod in Gingelom. Activiteiten
die niet toeristisch van aard zijn, zoals bvb kermissen, zijn bijgevolg uitgesloten.
d. Het evenement is voor iedereen toegankelijk en wordt op die manier ook bekendgemaakt
aan een breed publiek.
e. Voor de organisatie van het evenement moet de organisator over een positief advies kunnen
beschikken van de lokale overheid, de politie en veiligheidsdiensten en dit voorleggen voor
de datum van het uitvoeren van het evenement.
f. Het evenement moet een kwalitatieve invulling of programma hebben en passen in het
imago van de gemeente Gingelom.
g. Er is geen cumulatie mogelijk met andere subsidies van gemeente Gingelom.
Sport-, jeugd- of cultuurverenigingen komen bijgevolg niet in aanmerking, daar zij reeds een
toelage ontvangen via aparte reglementen.
h. Er wordt slechts 1 subsidie per evenement toegekend, ook al wordt het evenement door
meerdere personen of verenigingen georganiseerd.
i. De organisator plaatst tijdens het evenement een beachflag (of ander promotiemateriaal)
met het logo van de gemeente Gingelom op een goed zichtbare plaats. De gemeente zal deze
beachflag (of ander promotiemateriaal) voorzien.
j. De organisator neemt het logo van de gemeente op in diens promotie van het evenement.
Art. 3: Subsidie
De subsidie van de gemeente Gingelom bedraagt € 100 per evenementendag.
De maximale subsidie per organisator per jaar wordt vastgesteld op € 250.
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Indien er geen krediet voor deze subsidie rest, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf het volgend
begrotingsjaar aangevraagd en aanvaard worden en dit enkel voor evenementen die pas doorgaan in
het volgend begrotingsjaar.
Er worden geen evenementsubsidies met terugwerkende kracht verleend.
De subsidie dient rechtstreeks te worden aangewend voor de organisatie van het evenement. Aan de
organisator kan hiervan ten allen tijde verantwoording worden gevraagd, waarop de organisator dit
binnen de maand zal voorleggen.

Art.4: Aanvraagprocedure
Aanvragen worden minimum 2 maand voor het evenement ingediend bij de dienst toerisme per post
of via toerisme@gingelom.be.
Deze termijn is niet van toepassing op evenementen die plaatsvinden binnen de 2 maanden nadat dit
reglement is goedgekeurd.
De aanvraag bevat volgende gegevens:
-

De datum, het uur en de naam van het evenement.
De gegevens van de organisator.
Een omschrijving van het evenement en van het doelpubliek.
Een passend beeld, indien de organisator wenst gebruik te maken van de publiciteitskanalen
van de gemeente, zoals verder uiteengezet.

De aanvraag moet ingevuld worden door een persoon die gemachtigd is binnen de organisatie om
deze hierin te vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij de
organisator zelf. De gemeente Gingelom is niet gehouden deze machtiging te controleren.
De organisator is verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde gegevens.
De dienst toerisme beoordeelt de subsidieaanvraag, en dit binnen de 1,5 maand na deze volledig is
en geeft advies aan het college.
Het college bepaalt de evenementensubsidie.
De aanvragende organisator wordt van de beslissing van het college in kennis gesteld.
De subsidie wordt uitbetaald binnen de maand na het evenement.
Indien het evenement niet kan plaatsvinden of indien het concept of de uitvoering ervan grondig
wijzigen, geeft de organisator dit onverwijld door aan het college.
Voor een geannuleerd evenement wordt geen subsidie uitbetaald of wordt de betaalde subsidie
teruggevorderd. Bij een gewijzigd concept beslist het college of de toegekende subsidie verworven
blijft.

Art. 5: Promotie
De gemeente zal voor evenementen, die tijdig worden aangevraagd en waarvan alle gegevens en
passend beeldmateriaal ter beschikking worden gesteld door de organisator, promotie voeren via
haar website en facebookkanaal.
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Het beeldmateriaal dat door de organisator wordt aangeleverd kan hiervoor gebruikt worden. De
organisator verklaart dat het beeldmateriaal daarvoor voldoende rechtenvrij is. Ingeval hieromtrent
een discussie of geschil zou ontstaan, zal de organisator de gemeente hierin vrijwaren.

Art. 6: Controle
Conform de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen, is de organisator aan wie een subsidie wordt of is toegekend
gehouden om:
-

-

De gemeente Gingelom, voor zover als nodig, toe te laten de echtheid van de gegevens van
de subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle
middelen die zij hieromtrent nodig acht.
De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend.
Elke afgevaardigde van de gemeente toe te staan om de aanwending van de toegekende
subsidie, eventueel ter plaatse, te controleren.
Op vraag van de gemeente Gingelom alle nodige verantwoording omtrent de besteding van
de subsidie voor te leggen.

Bij niet naleving van deze bepalingen kan de gemeente overgaan tot de gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de betrokken subsidie en dit tot en met het begrotingsjaar volgend op de
aanvraag. Tevens kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten tot en met het
begrotingsjaar volgend op de betreffende aanvraag.

Art. 7: Privacy
De gegevens die de organisator vermeldt in de aanvraag worden opgeslagen en door de gemeente
Gingelom gebruikt voor de behandeling van het subsidiedossier en voor de promotie van het
evenement.
Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor het bekomen van een overzicht van de toeristische
evenementen en voor verscheidene toeristische informatie en promotie.
De organisator heeft het recht om deze gegevens te raadplegen en zo nodig te laten verbeteren.

Art. 8: Verantwoordelijkheid
De organisator draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het te organiseren evenement.
De gemeente Gingelom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten die
ingericht worden door organisatoren in het kader van huidig reglement.
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Algemeen directeur
Kim Peters
Ondertekend door Kim Peters (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2022.01.26 15:05:15 CET
Functie: Algemeen directeur
Locatie: GINGELOM

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
Ondertekend door Patrick Lismont (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2022.01.28 10:38:46 CET
Functie: Voorzitter gemeenteraad
Locatie: GINGELOM

#$stempel$#
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