Uittreksel uit het notulenboek van de
GEMEENTERAAD
van 29 maart 2021
Aanwezig

Geert Vandersickel: voorzitter;
Luc De Ryck: burgemeester;
Lieve Truyman, Wim Van Rossen, Hugo Maes, Tineke Van Britsom,
Stephan Van der Gucht, Patrick Vermeulen: schepenen;
Franky De Graeve, Debby Vermeiren, Ismail Aydinli, Nicola De Cock,
Ingrid Deschepper, Hans Cools, Werner Maerevoet, Björn Van Asbroek,
Davy De Rijbel, Heidi Bauer, Bart Van Geyt, Anne-Marie Muyshondt,
Johan Waltens, Tim Stevelinck, Paul Oste, Bert Bauwelinck,
Mariam Sourroukh, Brigitte Caura, Sien Steels, Raphaël Catthoor,
Liesbet Verest: gemeenteraadsleden;
Nele De Cleen: algemeen directeur

Tijdelijk subsidiereglement coronafonds voor sectorspecifieke buitengewone kosten in
2020 voor cultuur
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 326 tot en met 335 betreffende het bestuurlijk
toezicht, en latere wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 juni 2020 inzake het nemen van dringende maatregelen met
betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 30 november 2020, om de besteding van
de verkregen Vlaamse COVID-19-subsidies uit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport,
goed voor een totaalbedrag van 404 790,32 euro te verdelen volgens een aantal maatregelen,
waaronder maatregel 4, waarbij 33 000 euro zal worden voorzien voor sectorspecifieke
buitengewone kosten voor cultuur, volgens een op te stellen reglement;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat in samenwerking met de adviesraad voor cultuur, een voorstel van
reglement werd uitgewerkt, waarin de modaliteiten voor aanvraag, toekenning en uitbetaling
werden vastgelegd;
Overwegende dat alle culturele verenigingen met zetel in Temse en met een actieve
socio-culturele werking sinds 1 januari 2018, hiervoor een aanvraag kunnen indienen tussen
1 april en 30 juni 2021;
Overwegende dat de subsidie wordt berekend volgens 3 categorieën, waarvoor men kosten
dient te bewijzen met betrekking tot het werkjaar 2020:
- categorie 1: voor werkelijk gemaakte kosten voor geannuleerde activiteiten tussen
13 maart en 31 december 2020
- categorie 2: voor gemaakte kosten om activiteiten en werking coronaproof te kunnen
maken (13 maart-31 december 2020)
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- categorie 3: voor derving van inkomsten voor weerkerende activiteiten die normaal gezien
winst geven, waarbij voor categorie 3 enkel leden van de cultuurraad in aanmerking komen;
Overwegende dat bij de berekening een vrijstelling geldt van maximum 500 euro voor
verenigingen die geen lid zijn van de cultuurraad, en dat voor leden van de cultuurraad de
dubbele werkingssubsidie die uitgekeerd werd in 2019, als vrijstelling geldt, met een maximum
van 500 euro;
Overwegende dat de beoordeling gebeurt door 2 leden van de cultuurraad en 2 medewerkers
van de cultuurdienst; de berekening van de subsidie verloopt in stappen, waarbij eerst de
subsidie onder categorie 1, dan de subsidie onder categorie 2, en als laatste pas de subsidie
onder categorie 3 toegekend worden;
Overwegende dat per vereniging maximum 3 300 euro subsidie kan worden toegekend onder
maatregel 4;
Overwegende dat een mogelijk overschot op het totaal budget wordt toegevoegd aan de
werkingssubsidies van de cultuurraad, voor acties ter ondersteuning van het verenigingsleven
in Temse;
Gelet op het advies van de cultuurraad van 4 maart 2021;
Gelet op de toelichting verstrekt binnen de commissie Mens van 24 maart 2021;
Financiële implicaties
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat deze uitgave voor toekenning van de subsidies via bijgevoegd reglement,
wordt gefinancierd met de voorziene kredieten in exploitatie, BI 07011, AR 6492000,
A VERENIG9;
Besluit:
Eenparig
Art 1: Het tijdelijk subsidiereglement ‘Coronafonds voor sectorspecifieke buitengewone
kosten in 2020 voor cultuur’, als volgt goed te keuren:
Tijdelijk subsidiereglement
Coronafonds voor sectorspecifieke buitengewone kosten in 2020 voor cultuur
Artikel 1. Definitie van de subsidiëring: wie komt in aanmerking
Iedere cultuurvereniging met maatschappelijke zetel of vestiging in Temse, die een actieve
socio-culturele werking heeft sedert minstens 1 januari 2018 én een dossier indient vóór 30 juni 2021.
De vereniging zal, indien zij geen lid is van de cultuurraad van Temse, in haar aanvraag haar
socio-culturele werking aantonen, waarna dit mee zal beoordeeld worden in het kader van de aanvraag,
conform artikel 5. De verkregen subsidies dienen in alle geval ten goede te komen aan de eigen werking
van de vereniging en zijn niet bestemd om (liefdadigheids-)initiatieven van derden te ondersteunen,
noch om persoonlijke onkosten of verliezen te dekken van leden, begeleiders, etc.
Artikel 2. Formele voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient de vereniging aan volgende formele voorwaarden
te voldoen:
− sedert minstens 1 januari 2018 actief zijn in het domein cultuur
− maatschappelijke zetel of actieve vestiging in Temse hebben
− aantoonbare schade hebben geleden zoals bepaald in artikel 3
− een dossier indienen zoals bepaald in artikel 5.
Artikel 3. Bepaling van de werkingssubsidie: welke kosten/verliezen komen in aanmerking
§1 Culturele verenigingen kunnen een dossier indienen voor kosten of inkomstenverlies voor geplande
socio-culturele activiteiten tussen 13 maart 2020 en 31 december 2020. Bij elk dossier wordt rekening
gehouden met een vrijstelling.
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Voor verenigingen die lid zijn van de cultuurraad wordt de vrijstelling bepaald door de reeds toegekende
dubbele werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2019, waarbij een maximum geldt van 500 euro.
Bijvoorbeeld: wanneer voor het werkingsjaar 2019 een verenging 175 euro werkingssubsidie +
175 euro (dubbele subsidie in het kader van corona) ontving, wordt rekening gehouden met een
vrijstelling van 350 euro. Wanneer een vereniging in totaal 600 euro ontving voor het werkingsjaar
2019 (300 euro werkingssubsidie + 300 euro dubbele subsidie in het kader van corona), dan wordt
rekening gehouden met een vrijstelling van 500 euro.
Voor verenigingen die geen lid zijn van de cultuurraad geldt een vrijstelling van 500 euro.
§2 De volgende kosten/verliezen voor geplande activiteiten tussen 13 maart en 31 december 2020,
onderverdeeld in 3 categorieën, komen in aanmerking voor deze subsidie:
Categorie 1: de werkelijk gemaakte kosten voor geplande activiteiten die NIET zijn kunnen doorgaan.
Deze schade dient verplicht per activiteit aangetoond te worden met facturen, betalingsbewijzen en
contracten. Indien mogelijk worden ook bewijzen als programma’s, flyers, affiches, verslagen…
ingediend.
De werkelijk gemaakte kosten kunnen bestaan uit promotiekosten, kosten voor aankoop specifieke
materialen voor de geannuleerde activiteiten, doorbetalen huur lokalen, betaalde ingehouden
voorschotten, kosten verbonden aan expertise van externen (vb. loon, vergoedingen).
Categorie 2: kosten gemaakt om de werking of culturele activiteiten coronaproof te maken. Deze
schade dient verplicht aangetoond te worden per activiteit of voor de werking met facturen en
betalingsbewijzen.
Categorie 3: derving van inkomsten voor het niet kunnen organiseren van jaarlijks weerkerende
activiteiten, die normaliter een winst genereren voor de vereniging. Enkel verenigingen die lid zijn van
de cultuurraad van Temse kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor derving van
inkomsten onder deze categorie. De schade dient verplicht per activiteit aangetoond te worden aan de
hand van een agenda, jaarplanning, jaarprogramma… waaruit blijkt dat de activiteit(en) ingepland
waren én door het indienen van een afrekening van diezelfde activiteit in 2018 en 2019, met daarin een
duidelijke weergave van kosten, inkomsten en winst.
Artikel 4. Verdeling en toekenning van de subsidie
§1 Een vereniging kan via dit reglement aanspraak maken op een maximale subsidie van 3 300 euro
(= 10% van het totaal beschikbare subsidiekrediet). Voor gemaakte kosten voor geplande activiteiten
(categorie 1 en 2) worden alle bewezen kosten in rekening gebracht bij de berekening van de subsidie.
Voor de derving van inkomsten voor geplande activiteiten van verenigingen die lid zijn van de
cultuurraad (categorie 3), komt 10% van de geschatte winst in aanmerking voor de berekening van de
subsidie, met een maximum van 500 euro.
§ 2 In eerste instantie worden de aantoonbare gemaakte kosten voor geplande activiteiten berekend
(categorie 1). In tweede instantie worden de aantoonbare kosten om activiteiten coronaproof te maken,
berekend (categorie 2). Pas in laatste instantie en mits er nog voldoende subsidiekrediet beschikbaar
is na de toekenning van subsidies voor gemaakte kosten, komt de derving van inkomsten (categorie 3)
van verenigingen die lid zijn van de cultuurraad, in aanmerking voor subsidiëring. Indien er binnen een
categorie onvoldoende gelden beschikbaar zijn voor toekenning, dan zullen de subsidies voor deze
categorie in verhouding tot de aanvragen berekend worden.
Artikel 5. De aanvraagprocedure
Uiterlijk op 30 juni 2021 wordt een dossier ingediend via www.temse.be/coronafonds/cultuur, bestaande
uit het aanvraagformulier en de nodige bijlagen, zoals officiële boekhoudstukken of andere
bewijsstukken die de schadeclaim staven.
Artikel 6. Beoordeling van de aanvraag
Een gemengde beoordelingscommissie, samengesteld uit 2 medewerkers van de cultuurdienst en
2 afgevaardigden van het bestuur van de cultuurraad, zal alle ingekomen aanvragen onderzoeken en
een verdeling van subsidies voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen. Bij de
beoordeling van de aanvragen kan de commissie beslissen om extra informatie op te vragen bij een
indiener, of deze uit te nodigen om het (de) ingediende dossier(s) verder toe te lichten. Na goedkeuring
door het college kunnen de subsidies vóór eind 2021 overgeschreven worden naar de betrokken
verenigingen.
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Artikel 7. Procedure in geval van wijzigingen
Indien de gegevens uit de aanvraag wijzigen, dan dient de vereniging het lokaal bestuur hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het college van burgemeester en schepenen kan zich genoodzaakt
zien de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken of terug te vorderen, als blijkt dat de
vereniging verkeerde informatie heeft verstrekt.
Artikel 8. Bewijs en uitbetaling
De subsidies worden uitbetaald na positief advies van de beoordelingscommissie en goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen. De vereniging wordt geacht de toegekende subsidie aan
te wenden in overeenstemming met haar doel (zijnde een activiteit ontplooien in het domein cultuur).
Het lokaal bestuur behoudt zich het recht voor om controles te verrichten op de aanwending van de
middelen. Bij vaststelling van misbruik kan het college van burgemeester en schepenen zich
genoodzaakt zien de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken of terug te vorderen.
Artikel 9. Cumulatie
De subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies van het lokaal bestuur. De vereniging is verplicht
om bij het indienen van de aanvraag melding te maken van de andere subsidies die zij ontvangt of
waartoe zij een aanvraag heeft ingediend.
Artikel 10. Saldo voorziene krediet
Indien blijkt dat er, na behandeling van alle ingediende dossiers en toekenning van de subsidies, nog
middelen beschikbaar zijn binnen dit subsidiekrediet onder maatregel 4, dan zal het overschot worden
toegevoegd aan het werkingsbudget van de cultuurraad. De cultuurraad kan deze kredieten enkel
benutten in het kader van ondersteuningsinitiatieven voor het socio-culturele verenigingsleven in
Temse, indien goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11. Betwistingen
Betwistingen in verband met de uitvoering van dit reglement worden voorgelegd aan en beslist door het
college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur Temse.
Artikel 12. Overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking op 1 april 2021, voor een termijn eindigend op 31 december 2021.

Art 2: De bekendmaking ervan gebeurt in overeenstemming met de artikelen 285 tot en met
288 van het decreet lokaal bestuur.
Art 3: Een uittreksel van deze beslissing te bezorgen aan:
- de teamverantwoordelijke cultuur
- de cultuurraad
- de schepen van cultuur
- de financieel directeur
- het team financiën.
Namens de raad
De algemeen directeur

De voorzitter
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