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Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor de huur van een
zaal voor socio-culturele activiteiten: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft momenteel een subsidiereglement zaalhuur socio-culturele activiteiten. Het
reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Na evaluatie werd het
reglement aangepast.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Herentals heeft momenteel een subsidiereglement zaalhuur socio-culturele activiteiten. Het
reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Na evaluatie werd het
reglement aangepast: het reglement wil een financiële tussenkomst voorzien wanneer er geen
stedelijke infrastructuur meer beschikbaar is voor het organiseren van culturele activiteiten en de
huur van een zaal meer kost dan de vergelijkbare stedelijke infrastructuur. In het huidige reglement
werd echter niets opgenomen over de beschikbaarheid van de zalen voor culturele activiteiten
behorende tot het cultuurcentrum en het verschil in kostprijs tussen de stedelijke en niet-stedelijke
infrastructuur. Het is niet de bedoeling dat het financieel voordeliger wordt om een zaal te huren die

niet behoort tot het cultuurcentrum. Het maximum subsidiebedrag wordt in het huidig reglement
ook bepaald per activiteit en niet per dag. Huurgelden gelden echter meestal per dag en niet per
activiteit.
De dienst cultuur en toerisme raadt aan om niet in te gaan op de vraag van de jeugdraad om de
subsidie ook te gebruiken voor infrastructuur die gehuurd zou worden in naburige gemeenten. Dit
zou een omslachtige administratie en grote meerkost met zich meebrengen.
De sportraad merkt op dat het huren van een lokaal wanneer verenigingen een vorming organiseren
voor eigen leden niet opgenomen is in het reglement. De sportraad is van mening dat verenigingen in
sommige gevallen noodzakelijk een lokaal moeten huren. Op basis van dit advies past de
administratie het reglement aan.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Subsidies 2020-2025
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE HUUR VAN EEN ZAAL VOOR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN
1. Periode
Het reglement geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
2. Doel
De stad ondersteunt de werking van erkende Herentalse verenigingen die een socio-culturele
activiteit organiseren in een zaal in Herentals die niet tot het patrimonium van de stad behoort.
3. Doelgroep
Het reglement kan ingeroepen worden door erkende Herentalse verenigingen volgens het
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en
schepenen.
4. Voorwaarden
 De infrastructuur wordt gehuurd door een erkende Herentalse vereniging voor de
organisatie van een socio-culturele activiteit zoals een fuif, concert, beurs, vorming
of vergadering en niet voor een privéfeest.
 Een gelijkwaardig alternatief van de infrastructuur van de stad Herentals binnen de
deelgemeente waar de vereniging haar werkingsgebied heeft, is op de aangevraagde data
niet meer beschikbaar.
 Het vrijetijdspastarief moet toegepast worden op alle inkomgelden.
 De organisator vermeldt op alle communicatie het logo van de stad Herentals.
5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Dit moet gebeuren uiterlijk één
maand voor de georganiseerde activiteit.
De subsidie kan aangevraagd worden voor de tussenkomst van de huurprijs van een gelijkaardige
infrastructuur als aangeboden door de stad, gelegen op het grondgebied van Herentals en niet
behorende tot het patrimonium van de stad. De administratie beslist wat een gelijkaardige
infrastructuur is.
De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurprijs van de gehuurde infrastructuur en de stedelijke
retributie voor de gelijkwaardige polyvalente socio-culturele infrastructuur van de stad
Herentals met een maximum van 150 euro per dag en met een maximum van drie dagen per jaar per
erkende Herentalse vereniging.
De aanvrager verstrekt binnen de zes weken na het plaatsvinden van de activiteit volgende
bewijsstukken:
 factuur van de huurprijs
 reclame, communicatie over de activiteit met de duidelijke vermelding van het logo van de
stad Herentals, de locatie en data van de activiteit en de tarieven van inkomgelden.
Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.
6. Betaling
De subsidie wordt uitbetaald tot uitputting van het budget.
Een subsidie voor een bedrag lager dan 10 euro wordt niet uitbetaald.
7. Betwisting
Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.
Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten
voor verdere subsidiëring.
8. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 22 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans;
Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Susy Matthijs; Bart
Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Sluyts; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal
Van Nueten; Mien Van Olmen; Priscilla Van Thielen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt;
Jennis Wagemans

-

7 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels

