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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 juli 2020

VRIJE TIJD EN WELZIJN

27 2020_GR_00190 Projectsubsidies - Vernieuwing projectsubsidiereglement 
ikv herstelplan - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de 
heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; 
mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram 
Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de 
heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; 
mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Picalausa

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
In het herstelplan van de stad staat de intentie om het projectsubsidiereglement te vernieuwen. Op 
deze manier wil de stad het reglement flexibeler toepasbaar maken en verenigingen extra kansen 
geven om hun werking opnieuw op te starten. 

Het gewijzigde reglement wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring.

Advies en motivering
Om projectsubsidieaanvragen te beoordelen, heeft de stad een commissie samengesteld waarin 
verschillende vrijetijdsdiensten vertegenwoordigd zijn. De huidige samenstelling bestaat uit: Pieter 
Barbé (sport), Tim Merckx (cultuur), Astrid Roeges (jeugd), Bea Paternot (welzijn), Stijn Garain 
(milieu) en Sanne Boelens (staf samenleving). Om de wijzigingen aan het reglement af te toetsen, 
werd ook Bas Wildemeersch (cluster CTE) betrokken. 

Het reglement werd gewijzigd met als doel het herstel van het gemeenschapsleven in Halle na de 
coronacrisis te bevorderen. Tegelijkertijd werd het huidige reglement geoptimaliseerd zodat het voor 
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verenigingen, adviesraden, scholen en individuen gemakkelijker en aantrekkelijker wordt om 
projectsubsidies aan te vragen.  

De belangrijkste wijzigingen in dit nieuwe reglement:

1. De aanvraagtermijn werd ingekort van 6 weken naar 4 weken voor de start van het project.
2. De voorwaarde 'Eenzelfde project kan maximum 3 keer een toelage ontvangen via dit reglement' 
wordt geschrapt.
3. De voorwaarden 'Opzetten van een samenwerkingsverband' en 'Vernieuwend karakter' worden 
geschrapt; en voorwaarde 'Het project kadert in de heropbouw van het gemeenschapsleven of de 
werking van de aanvrager na de coronacrisis' werd toegevoegd.

4. Het maximumbedrag wordt opgetrokken. De commissie stelt voor om dit van 1500 euro naar 5000 
euro op te trekken.

De beoordeling van de grootte van de projectsubsidie voor een project, zal gebeuren door de 
commissie. Zij zullen zich baseren op een aantal parameters zodat een objectieve beoordeling 
mogelijk is. Zo zal er gekeken worden naar de hefboomfunctie van de subsidie: in welke mate heeft 
de initiatiefnemer het budget nodig om het project te kunnen realiseren. Er wordt ook rekening 
gehouden met de moeite dat een initiatief doet om zelf inkomsten te genereren (bijvoorbeeld via 
ticketverkoop, drankverkoop, inbreng vanuit eigen vermogen) en met de post waarvoor de subsidie 
aangewend zal worden (voorkeur voor zaalhuur of materiaalhuur; artiesten boeken; .... eerder dan 
drank aankopen voor verkoop).

5. Het is mogelijk gemaakt om retroactief een projectsubsidie aan te vragen voor projecten in het 
kader van de coronacrisis die tussen 13 maart 2020 en 8 juni 2020 uitgevoerd werden, maar waarvoor 
geen aanvraag werd gedaan.

6. Het budget wordt in 2 schijven uitbetaald. Een voorschot van 70% van de subsidie wordt uitbetaald 
na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Het saldo van 30% wordt 
uitbetaald na de indiening van het financieel verslag.

Na goedkeuring van dit vernieuwde reglement, zal het aanvraagformulier voor projectsubsidies op de 
website van de stad aangepast worden.

Juridische gronden
Dit nieuwe reglement vervangt het projectsubsidiereglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 
28 april 2015.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Projectsubsidies op registratiesleutel 64930000 - 07390 -Bastiaan Wildemeersch

Beleidsinformatie
B2.1.7 - Projectsubsidie voorzien om vernieuwende initiatieven en evenementen te ondersteunen

Advies
Financiële dienst
Gunstig onder voorwaarden
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Momenteel is er 20.000,00 euro krediet beschikbaar op registratiesleutel ST-64930000-07390-
bawilde0-B2.1.7. 

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het vernieuwde projectsubsidiereglement goed.

Bijlagen
1. 20SL_Projectsubsidiereglement_2020_2021.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00645 - Projectsubsidie - Wijzigingen aanvragen omwille van coronamaatregelen - 

Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


