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Aanpassing reglement 'toelage carnavalsstoeten'

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

Gelet op de ministeriêle besluiten van 25 juni en 1 oktober 2010 inzake de beleids- en beheerscyclus
gemeenten, provincies en OCMW's en alle latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan
lokale besturen kunnen worden opgelegd;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;

Gelet op de omzendbrief BZ/2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van de plan- en
rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van
6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;

Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2004 houdende vaststelling van het reglement "subsidie
carnavalsstoeten";

Overwegende dat het gemeentebestuur het organiseren van carnavalsstoeten en de deelname van
Bocholter verenigingen/groepen aan de plaatselijke carnavalsstoeten wil stimuleren in het kader van
de bevordering van de buurtwerking en de versterking van het sociaal weefsel;

Overwegende dat het aangewezen is om eenvormigheid in alle subsidiereglementen na te streven;

Overwegende dat in het kader van de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus kredieten binnen
één beleidsdomein kunnen verschoven worden zonder dat een budgetwijziging nodig is en de
bepaling 'binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten' dient aangepast te worden;

Gelet op de terugkoppeling met de organiserende carnavalsverenigingen;

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig



Artikel 1: Het reglement "Toelagen carnavalstoeten" als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kunnen toelagen verleend worden aan verenigingen en groepen uit Bocholt die een carnavalstoet
organiseren of er aan deelnemen in de gemeente tot een maximum bedrag dat vastgelegd is op
budgetsleutel jaar/6490070/MENS/0709/ van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage
wordt verleend.

Artikel 2: Verklaring van termen of begrippen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

• Carnavalsverenigingen: verenigingen die in Bocholt een carnavalstoet organiseren.
• Verenigingen en groepen: verenigingen, buurtcomités, tijdelijke verenigingen en groepen uit

Bocholt (zetel in Bocholt en de meerderheid van de leden moet in Bocholt gedomicilieerd zijn)
die aan een carnavalstoet deelnemen.

• Carnavalstoet: een traditionele carnavalstoet georganiseerd in de carnavalsperiode door een
Bocholter carnavalsvereniging waaraan minstens 10 verenigingen/wagens deelnemen.

• Stoetreglement: reglement dat alle bepalingen bevat waaraan verenigingen/groepen zich
dienen te houden tijdens de carnavalstoet. Dit reglement wordt in overleg tussen de
organiserende carnavalsvereniging en het gemeentebestuur opgesteld en indien nodig
bijgestuurd. Zowel de organiserende carnavalsvereniging als het gemeentebestuur kunnen
controleren of verenigingen/groepen zich houden aan het reglement.

Artikel 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een toelage moet de carnavalsvereniging,
vereniging of groep voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Hetzij een carnavalstoet in BocholUKaulilie organiseren.
• En/of als carnavalsvereniging, vereniging of groep deelnemen aan minstens één

carnavalstoet in BocholUKaulille, in het bezit zijn van een volgnummer voor de stoet, uitgereikt
door de organiserende carnavalsvereniging en er zich toe verbinden om het stoetreglement
van de organisatoren van de stoet strikt na te leven.

• Ermee akkoord gaan dat de organiserende carnavalsvereniging en/of het gemeentebestuur
controles kan uitvoeren.

Artikel 4: Aanvraag, toekenning en uitbetaling

a. Organisatie van carnavalsstoeten
Elke vereniging die een carnavalstoet organiseert, dient ten laatste 2 maanden na de organisatie een
verslag in bij het gemeentebestuur waarin het aantal deelnemende groepen wordt aangegeven op
basis waarvan de toelage kan berekend worden.

37,50 % van het in het gemeentebudget ingeschreven krediet op jaar/6490070/MENS/0709/ wordt op
basis van volgend puntenstelsel verdeeld over de carnavalsverenigingen die een stoet organiseren:
Elke carnavalsvereniging die een stoet organiseert krijgt als basis 250 punten.

• Per deelnemende wagen of groep met volgnummer krijgt de carnavalsvereniging 15 punten
extra.

• Per carnavalsvereniging wordt een puntentotaal vastgesteld dat de verhouding bepaalt
waarop het voorziene budget verdeeld wordt over de verenigingen die in aanmerking komen.

b. Deelname aan carnavalsstoeten
Elke vereniging die een carnavalstoet organiseert, dient ten laatste 2 maanden na de organisatie bij
het gemeentebestuur een aanvraag in met alle informatie die nodig is om de toelagen voor deelname
aan een carnavalstoet te berekenen:

• De naam van de carnavalsgroep.
• De categorie waartoe de carnavalsgroep behoort. (zie verder onder dit punt) (1)
• Het aantal stoeten in Bocholt waaraan werd deelgenomen.
• Het rekeningnummer waarop de toelage kan worden uitbetaald.

De carnavalsverenigingen die de stoeten organiseren geven op de aanvraag eveneens aan of de
vereniging/groep die deelnam het stoetreglement heeft nageleefd.

62,50 % van het in het budget ingeschreven krediet op jaar/6490070/MENS/0709/ wordt op basis van
volgende categorieên verdeeld over de verenigingen/groepen die deelnemen aan een carnavalstoet:

••



• minder dan 10 personen met of zonder wagen: 25 punten
• 10 of meer personen zonder wagen: 50 punten
• 10 of meer personen met wagen: 75 punten

Een vereniging/groep die aan 2 stoeten deelneemt krijgt slechts eenmaal de basispunten en een
toeslag van 10 punten voor deelname aan 2 stoeten.

Voor de prinsenwagens van de carnavalsverenigingen worden geen punten toegekend.

Alle behaalde punten worden samengeteld, het krediet wordt gedeeld door de som van alle behaalde
punten en levert een coëfficiënt op. Per vereniging/groep wordt dan deze coëfficiënt vermenigvuldigd
met het behaald aantal punten per vereniging/groep dat resulteert in de toelage per vereniging/groep.

De uitbetaling van de toelage gebeurt op het door de carnavalsvereniging/vereniging/groep
opgegeven rekeningnummer binnen 2 maanden nadat het gemeentebestuur in het bezit is van alle
informatie.

(1) elke deelnemer kan voor elke stoet afzonderlijk ten hoogste bij 1 groep ingeschreven staan;

ArtikelS: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
Wanneer de vereniging de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de
verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is
zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de toelage.

Indien de vereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de
werkingstoelage, ten aanzien van het gemeentebestuur of het autonoom gemeentebedrijf Bocholt nog
enige openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de
uitbetaling van de toelage opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft
voldaan. De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Verenigingen die een toelage ontvangen dienen waar mogelijk de ondersteuning door de gemeente
Bocholt te vermelden met de formulering: "met steun van het gemeentebestuur Bocholt". Waar
mogelijk wordt ook het logo van de gemeente vermeld.

Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van de criteria, alle onvoorziene gevallen en
betwistingen na advies van de organiserende carnavalsverenigingen.

Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en het vorige subsidiereglement
"subsidie carnavalsstoeten" van 28 januari 2004 op te heffen.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de dienst vrije tijd, het adviesorgaan voor cultuur,
de carnavalsverenigingen die een stoet organiseren en de financiële dienst.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

de secretaris

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(get.) Jos Claessens

de burgemeester
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