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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 25 mei 2022

Info & onthaal - Info

1 2022_GR_00039 Bezoeken aan de partnerstad Bocholt (D): aanpassing 
reglement toelagen - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan 
Verjans, Schepen; de heer Bert Schelmans, 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 Jos Vanmontfort, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom 
Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; 
de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Sara Vrolix, 
Raadslid; mevrouw Anja Smids, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente Bocholt onderhoudt sinds 1952 vriendschapsbetrekkingen met de stad Bocholt in de 
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Sinds 1980 zijn beide Bocholt'en officiële jumelagepartners.
Het gemeentebestuur van Bocholt wil de Europese gedachte uitdragen en wenst haar burgers, 
instellingen en verenigingen te stimuleren om de partnerstad Bocholt te bezoeken en 
uitwisselingsprojecten op touw te zetten en dit financieel te ondersteunen.
Het huidige 'reglement toelagen bezoek aan de partnerstad Bocholt (D)' dateert van 27 april 2017; het 
is onvolledig en de tarieven zijn intussen verouderd.
Het reglement wordt uitgebreid met de twee modaliteiten:

• terugbetaling inschrijvingsgelden jeugdkampen
• terugbetaling uitkoopsom artiesten met een maximum van € 500,00

De tarieven - die sinds de invoering van de euro in 1999 ongewijzigd waren - worden aangepast.

Argumentatie
De tarieven die in het reglement toelage bezoek aan de partnerstad Bocholt (D) van 27 april 2017 
staan, zijn al ongewijzigd sinds de invoering van de euro in 1999. Het is aangewezen om deze 
tarieven te verhogen, onder andere door de fel gestegen energiekosten.
Het gebeurt vaak dat mensen (jongeren, verenigingen, artiesten, amateurkunstenaars, ...) op 
uitnodiging van ons bestuur onze gemeente vertegenwoordigen op festiviteiten in de partnerstad. Het 
is niet meer dan billijk dat onze gemeente dan tussenkomt in inschrijvingsgelden  of uitkoopsommen. 
Deze mogelijkheid was niet opgenomen in het bestaande reglement.
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Juridische grond
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de 
gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke reglementen vast te stellen. Dit wordt nog eens 
bevestigd in artikel 41 tweede lid 2° van hetzelfde decreet.
De bepalingen van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact die vooral de 
gelijkberechtiging van alle erkende verenigingen garanderen.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen.
Het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2017 inzake het subsidiereglement 'bezoeken aan 
partnerstad Duis Bocholt'.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan:

• de dienst beleving
• de dienst toerisme
• de dienst info & onthaal
• de financiële dienst

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De kredieten voor de uitgaven in het kader van het reglement 'toelagen bezoek aan de partnerstad 
Bocholt (D)' zijn voorzien in het meerjarenplan op budgetsleutel jaar/6490010/ABOD/0150 - 
MJP000311

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het subsidiereglement 'toelagen voor bezoeken aan de partnerstad Bocholt (D)', goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 27 april 2017, wordt opgeheven.

Artikel 2
Het subsidiereglement 'toelagen voor bezoeken aan de partnerstad Bocholt (D)' wordt opnieuw 
vastgesteld zoals opgenomen in dit besluit.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking conform artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017. 

Bijlagen
1. GR 2022 04 28 Subsidiereglement bezoeken partnerstad Duits Bocholt (D).docx



3/4

Subsidiereglement ‘toelagen voor bezoeken aan de partnerstad Bocholt 
(D)’

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kan een toelage verleend worden aan Bocholter burgers en verenigingen die een bezoek brengen 
aan de partnerstad Bocholt (D) tot een maximumbedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel 
jaar/6490010/ABOD/0150 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:

• Bocholter burgers. verenigingen en instellingen: burgers die gedomicilieerd zijn in Bocholt, 
verenigingen die in het kader van een gemeentelijk reglement werkingstoelagen ontvangen, 
die een nominatieve toelage ontvangen, middels een collegebesluit erkend zijn zonder toelage 
of hun werking in hoofdzaak in Bocholt ontplooien en instellingen zoals scholen en 
welzijnsinstellingen, gevestigd in Bocholt

• Bocholter amateurkunstenaars: amateurkunstenaars die aangesloten zijn bij een erkende 
Bocholter vereniging;

• Bocholter artiesten: muziekgroepen, podiumkunstenaars, ... waarvan minstens één lid in 
Bocholt gedomicilieerd is.

Artikel 3: Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling
• Burgers, verenigingen en instellingen die een toelage wensen te ontvangen dienen ten laatste 

2 maanden na hun bezoek op de geëigende formulieren een aanvraag in te dienen bij het 
gemeentebestuur.

• De gemeentelijke administratie controleert de ingediende stukken en kan desgewenst 
bijkomende informatie opvragen.

• Het college beslist op advies van de gemeentelijke administratie binnen een termijn van 1 
maand na het indienen van het dossier.

• De toelage wordt meteen na de goedkeuring van het college uitbetaald.

a. Toelage voor overnachtingen van burgers, verenigingen en instellingen
Per persoon wordt per overnachting een toelage uitgekeerd van € 10,00 ongeacht het aantal 
overnachtingen. De overnachting moet bewezen worden met een factuur of rekening van een 
verblijfsaccommodatie (hotel, jeugdherberg, zimmer frei, B & B, camping, ... )

b. reiskostenvergoeding voor burgers/particulieren
Burgers/particulieren die op uitnodiging van het gemeentebestuur van Bocholt de verplaatsing naar de 
partnerstad maken, krijgen een forfaitaire reiskostenvergoeding van € 100,00 per voertuig.

c. Toelage voor onkosten busvervoer voor verenigingen en instellingen
Verenigingen en instellingen kunnen een toelage ontvangen wanneer ze de verplaatsing naar de 
partnerstad Bocholt (D) per bus maken. De toelage bedraagt maximum 50% van de kosten voor de 
bus met een maximum van € 400,00 per bus. De kosten moeten bewezen worden met een factuur of 
rekening van een busmaatschappij.
Verenigingen en instellingen die op een andere wijze de verplaatsing maken, kunnen mits voorlegging 
van bewijsstukken die betrekking hebben op de verplaatsing eveneens een toelage van maximum 
€ 400,00 krijgen.

d. Terugbetaling inschrijvingsgelden voor deelnemers aan internationale jeugdkampen
De betaalde kosten moeten bewezen worden door voorlegging van een betaalbewijs van de 
inrichtende instantie in de partnerstad.

e. Terugbetaling uitkoopsom artiesten en amateurkunstenaars
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Artiesten, amateurkunstenaars, e.d. die op uitnodiging van de gemeente Bocholt onze gemeente 
vertegenwoordigen op festiviteiten in de partnerstad, hebben recht op terugbetaling van hun 
uitkoopsom, met een maximum van € 500,00. De uitbetaling gebeurt na voorlegging van een factuur 
of rekening.

De tussenkomst in verblijfs- en buskosten zijn cumuleerbaar.

Artikel 4: 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. De toekenning van de toelage kan 
eveneens worden geschorst wanneer o.m. de vereiste verantwoording uitblijft.

Indien de vereniging of instelling of een afdeling van die vereniging of instelling op het ogenblik van 
het vaststellen van de toelage, 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 het reglement, alle onvoorziene gevallen 
en betwistingen na advies van de administratie.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#


