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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 december 2020

Vrije Tijd - Belevingsambtenaar

14 2020_GR_00159 Projectsubsidie middenstand: aanpassing 
subsidiereglement  - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de 
heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; 
de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; 
de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, 
Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Lode 
Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; de heer Jan Verjans, Raadslid; mevrouw 
Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw 
Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Rik Bloemen, Waarnemend algemeen directeur

Afwezig:
de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het bestaande subsidiereglement projectsubsidie middenstand werd op 27 augustus 2009 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar het voldoet niet meer aan de huidige noden zodat enkele 
aanpassingen werden aangebracht.  

Argumentatie
Een aanpassing van het huidige subsidiereglement projectsubsidies middenstand is noodzakelijk 
omwille van:

 Het open karakter van het project (elke Bocholtenaar) wordt doorgetrokken naar elke 
Bocholter handelaar, zelfstandige, beoefenaar vrij beroep, werkgever en/of ondernemer kan 
zonder specifieke voorwaarden deelnemen aan dit project.

 Er wordt ook gespecificeerd dat er maximaal 2 projecten per 
vereniging per kalenderjaar kunnen worden ingediend waarbij het totale bedrag per project 
geplafonneerd is tot een maximum van € 5.000,00. 

 Het logo en de vermelding van samenwerking met de gemeente moeten altijd zichtbaar zijn in 
de publicatie en promotie. 

 De aanvraag voor deelname aan dit project moet ingediend worden bij de dienst lokale 
economie via het geëigende formulier dat deel uitmaakt van het reglement.

Juridische grond
In zitting van 27 augustus 2009 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement projectsubsidie 
middenstand goed.
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 § 3, bepaalt dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast stelt. Met behoud van de toepassing van de 
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen 
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente”.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

 de financieel directeur;
 de dienst lokale economie;
 de dienst info en onthaal;
 Unizo Bocholt.

Het besluit wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en gemeld aan 
de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het subsidiereglement projectsubsidie middenstand, zoals opgenomen in dit besluit, wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf heden.

Artikel 3
Het subsidiereglement projectsubsidie middenstand, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 27 augustus 2009 wordt opgeheven.

Bijlagen
1. 2020-12-17  Subsidiereglement projectsubsidies middenstand.docx
2. Sjabloon aanvraag projectsubsidie middenstand.doc

Subsidiereglement projectsubsidies middenstand

I. ONDERWERP

Artikel 1. 
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Binnen de perken van het krediet dat elk jaar onder begrotingsartikel 0500/6490090 wordt 
voorzien kunnen er subsidies verleend worden aan middenstandsprojecten volgens de 
normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.

II. WIE KOMT ER IN AANMERKING HIERVOOR

Artikel 2. 
Voor deze toelagen komen in aanmerking:
 middenstandsverenigingen
 samenwerkingsverbanden van handelaars en derden
 groepen van mensen wiens secretariaat en/of woonplaats zich in Bocholt bevindt

Artikel 3. 

 Een project dient de lokale economie te bevorderen en bestaat uit een samenhangend 
geheel van activiteiten, rond een bepaald thema, gericht op het realiseren van een vooraf 
gedefinieerd resultaat. 

 Een project is beperkt in tijd. 

 Een project heeft een open karakter. Dit wil zeggen dat minstens elke Bocholtenaar of Bocholter handelaar, 
zelfstandige, beoefenaar vrij beroep, werkgever en/of ondernemer zonder specifieke voorwaarden kan 
deelnemen.

 Een project moet zich duidelijk situeren in de economische sector en kan een ontspannend, vormend, 
informatief of creatief karakter hebben.

 Een project situeert zich steeds in Bocholt en richt zich in de eerste plaats maar niet exclusief op inwoners 
van Bocholt.

 Een project kan in geen enkel geval een winstgevend doel hebben. 

Artikel 4.
Een vereniging die subsidies ontvangt kan een project indienen wanneer dit volledig buiten de gewone werking 
van de vereniging valt, er een aparte financiële afrekening gemaakt kan worden en het project een open 
karakter heeft.

III. AANVRAAG, GOEDKEURING EN UITBETALING 

Artikel 5. 
De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag dient via het geëigende formulier ten laatste één maand voor de 
aanvang van het project ingediend bij de dienst lokale economie. (lokale.economie@bocholt.be). 
De projectaanvraag moet minstens volgende elementen bevatten:

a. identificatiegegevens van de aanvragers: naam organisatie, bestuur of verantwoordelijken, 
adresgegevens en rekeningnummer waarop subsidie gestort moet worden

b. omschrijving en motivering van het project
c. doelstellingen en werkwijze
d. gedetailleerde begroting (inkomsten en uitgaven)
e. alle bewijsstukken om de aanvraag te staven

De projectaanvraag wordt na inzending op volledigheid gecontroleerd en aan het college van burgemeester en 
schepenen bezorgd. Het college bepaalt hierop binnen de maand het subsidiebedrag op basis van volgende 
criteria:

a. budgettaire omvang van het project, uitgedrukt in een begroting;
b. doelgroep en aantal bereikte mensen;
c. originaliteit, aandacht voor bijzondere doelgroepen en vernieuwende aspecten.

mailto:lokale.economie@bocholt.be


4/5

De subsidie kan nooit meer bedragen dan het totaal van de kosten. 

Projecten waaraan een subsidie lager of gelijk aan € 1.000 wordt toegekend, krijgen dit bedrag meteen 
uitbetaald. Zij moeten binnen 6 maanden na beëindiging van het project en ten laatste 1 jaar na de goedkeuring 
van het project, een beknopt inhoudelijk en financieel verslag indienen. Het niet indienen van een verslag kan 
terugvordering van het subsidiebedrag tot gevolg hebben.

Projecten waaraan een hoger bedrag dan € 1.000 wordt toegekend, krijgen meteen 75 % van dit bedrag 
uitbetaald. Op basis van het eindverslag en de volledige afrekening zal het college van burgemeester en 
schepenen een definitief subsidiebedrag vastleggen.
Wanneer het oorspronkelijk bedrag wordt bevestigd, zal het saldo van 25 % uitbetaald worden.
Wanneer een lager subsidiebedrag dan het oorspronkelijke wordt vastgelegd kan het saldo niet of slechts 
gedeeltelijk uitbetaald worden of kan zelfs een gedeelte van het al uitgekeerde bedrag teruggevorderd worden.
Wanneer een hoger subsidiebedrag dan het oorspronkelijke wordt vastgelegd zal bovenop het saldo het verschil 
tussen het oorspronkelijke en definitieve subsidiebedrag uitgekeerd worden.
Het niet indienen van een verslag kan volledige terugvordering van het subsidiebedrag tot gevolg hebben.

Artikel 6.
Er kunnen per vereniging maximaal 2 projecten per kalenderjaar worden ingediend waarbij het totale bedrag per 
project geplafonneerd is tot een maximum van € 5.000.

Artikel 7. 
Elke wijziging aan het project bv. aangepaste begroting, inhoudelijke aanpassing, verschuiving van data en 
dergelijke wordt meteen gemeld aan de dienst lokale economie.

IV. CONTROLE EN BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 8. 
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 aanvrager de subsidie 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 subsidie. 

Artikel 9. 
Projecten die een subsidie ontvangen dienen in alle promotie en publiciteit de ondersteuning door de gemeente 
Bocholt te vermelden met volgende formulering: “Dit project komt tot stand in samenwerking met de gemeente 
Bocholt”. Ook tijdens het event zelf zal het logo van de gemeente Bocholt duidelijk aanwezig zijn op bijvoorbeeld 
banners, vlaggen,...

Artikel 10. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle onvoorziene gevallen en betwistingen. 
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Waarnemend algemeen directeur 
Rik Bloemen

Voorzitter vast bureau
Stijn Van Baelen


