Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Openbare zitting 19 mei 2011
Aanwezig:
Eric Denys, voorzitter;
Luc Vanparys, burgemeester;
Lisette Popelier - Vandeputte, eerste schepen;
Luc Vande Caveye, Katrien Talloen, Jan de Keyser, Els Roelof, Sebastian Vande Ginste, schepenen;
Patrick De Groote, Christine Beke, Roger Ballegeer, Filip Beernaert, Katrien De Pestel - Wydhooge,
Magda Vandycke, Nicole Verleye-Bollaert, Miguel Chevalier, Dieter Van Parys, Sofie Pintelon,
Dirk Haerynck, Martin Vanhollebeke, Franky De Jonghe, Marie-Paule Somers, Marleen Maene, JeanPierre Fraeyman, Geert Vercruyce, Delphine Roels, gemeenteraadsleden;
Jan Compernol, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Dirk De Zutter, gemeenteraadslid

Vaststellen van het toelagereglement vieringen.
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 9, tweede lid van de wet van 14 november 1983 waarbij de verkrijger van de toelage
vrijgesteld wordt van de door de wet voorgeschreven verplichtingen zonder dat de verkrijger evenwel
ontslagen kan worden van de verplichtingen van artikel 3 en 7, eerste lid, 1°
Overwegende dat de gemeente via een subsidie een ondersteuning wil bieden aan erkende
verenigingen die per veelvoud van 25 jaar een jubileumviering willen organiseren;
Overwegende dat sommige verenigingen naar aanleiding van een viering een receptie van de
gemeente krijgen en dat sommige verenigingen de receptie zelf organiseren;
Overwegende dat in het toelagereglement dan ook een onderscheid moet gemaakt worden tussen
enerzijds de toelage voor de jubileumvieringen per veelvoud van 25 jaar en de toelage voor het
organiseren van een receptie naar aanleiding van een viering;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 – Voor een termijn ingaand vanaf heden tot 31 december 2012 kent de gemeente een toelage
van 250,00 euro voor een jubileumviering per veelvoud van 25 jaar toe.
Art. 02 – Om de toelage te kunnen bekomen moet de vereniging aan volgende voorwaarden voldoen:
- een Oostkampse vereniging zijn (d.w.z. haar werking in de gemeente hebben en haar activiteiten
moeten hoofdzakelijk voor de Oostkampse inwoners zijn, de vereniging moet bestuurd worden door
minstens 3 bestuursleden waarvan 2 in Ooostkamp gedomicilieerd zijn, het aanspreekadres van de
vereniging moet in Oostkamp zijn)
- de toekenning van een subsidie voor een jubileumviering geldt alleen voor vieringen die een veelvoud
van 25 jaar zijn
- de aanvraag voor de subsidiëring van een jubileumviering moet ingediend worden bij het College
van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een specifiek formulier
dat de verenigingen bij de dienst Vrije Tijd of via de website kunnen bekomen.
Art. 03 – Voor een termijn ingaand vanaf heden tot 31 december 2012 kent de gemeente een
tussenkomst in de organisatie van een receptie naar aanleiding van een viering toe van maximaal 2,5

euro per deelnemer aan de receptie met een maximum van 250,00 euro. Wanneer de bewezen
kosten van de receptie lager zijn dan 2,5 euro per deelnemer en/of in totaal lager zijn dan 250,00 euro
wordt de toelage tot dit bedrag beperkt.
Art. 04 – Om de toelage in de receptiekosten te bekomen moeten aan volgende voorwaarden worden
voldoen:
- de vereniging staat zelf in voor de organisatie van de receptie
- de vereniging bezorgt de gemeente het aantal aanwezige deelnemers aan de receptie
- de vereniging bezorgt de gemeente de factuur van de gemaakte receptiekosten
Art. 05 - Een vereniging kan een receptie bij een viering aan het gemeentebestuur aanvragen. De
gemeente zal de vereniging in een door de gemeente vastgelegd gemeentelijk lokaal ontvangen. De
receptiekosten worden in die gevallen door het gemeentebestuur gedragen.
Art. 06 – Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de individuele toekenning van de
subsidie voor een viering en brengt de aanvrager hiervan op de hoogte. Het College van
Burgemeester en Schepenen kan ten allen tijde controle laten uitoefenen op de besteding van de
subsidie. Als blijkt dat de vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een
subsidie heeft gekregen, kan het College van Burgemeester en Schepenen de voorziene subsidie
terugvorderen.
Art. 07 – Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de leden van de gemeenteraad, de
pers, de gemeentelijke adviesraden,… uit op de recepties die door de gemeente ofwel ingericht of
financieel extra betoelaagd worden naar aanleiding van de jubileumviering van de Oostkampse
verenigingen.
Art. 08 – De uitgaven verbonden aan de toekenning van deze toelagen zal benomen worden op artikel
763/332-02 van het exploitatiebudget van het jaar van toekenning van de toelage.

Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
gemeentesecretaris
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Eric Denys

Voor eensluidend uittreksel

Sandra Desoete
gemeentesecretaris wnd.

Luc Vanparys
burgemeester

