CE\IEI.:NrrERESTUUR 8750 WlNGENE
UII'TREKSEI. UIT DE NOTULEY VAN HET SCIIEI'ESCOLLEGE

Zitting van 01 februari 2005
Aanwezig:N. Verkest, Burgemeester-Voorzitter
W. Ude, H. Kerckhove, D. Cannoot,
Schepenen
Chris De Meulemeester, Gemeentesecretaris

en W. Vermeersch,

Betreft : Projectsubsidie Cultuur: vaststelling van de criteria voor de verdeling van de
budgetten zomerprogrammatie en projectwerking gemeenschapscentra over de
periode 2005-2007.
Het College,
Gelet op artikel 123 van de gemeentewet;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad dd 24 maart 2003 houdende de
goedkeuring van het cultuurbeleidsplan 2003-2007;
Gelet op het beschikbaar zijn van projectsubsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap,
waarin een jaarlijks te bepalen bedrag ter beschikking is voor het organiseren van
zomerprogramrnatie;
Gelet op de toezegging vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor een projectsubsidie
gemeenschapscentra voor de periode 2004-2007;
Ovenvegende dat het aangewezen is om een aantal criteria vast te stellen voor de
verdeling van het budget zomerprogrammatie en het budget projectwerking
gemeenschapscentra voor de dienstjaren 2005,2006 en 2007;

BESLUIT:

Art.1:

Budget zomerprowammatie: € 7.500

Culturele initiatieven die doorgaan tussen 1 mei en 30 september met een duidelijk
en die in principe
worden op een
cultureel a~~imatieprogramma
. gratis aangeboden
openbare plaats of in de culturele infras&uctuur.
-

-

Volgende initiatiefnemers komen in aanmerking :
- het gemeentelijk feestcornit6 Wingene
- het gemeentelijk feestcornit6 Zwevezele
- het Bruegelcomit6 (pleintjes)
- de gemeentelijke cultuurraad

De financiele tussenkornst bedraagt rnaximaal75% van de uitkoopsom (BTW
inclusief) van de artiesten. Alle technische benodigdheden voor het optreden (PA,
licht, podium, tafels, Sabam, billijke vergoeding, stoelen,. ..) komen niet in
aanmerking voor subsidiering. De maximale bijdrage per initiatiefnemer bedraagt €
1.875,OO .
Procedure
- de aanvragen worden ingediend v66r 31 maart op de cultuurdienst
- de aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke Cultuurraad
v66r 30 april
- het College van Burgerneester en Schepenen beslist v66r 15 mei

Art. 2 :

Budget proiectwerking gemeenschapscentra : € 5.000.00

Culturele initiatieven, die doorgaan tussen 1januari en 31 december en zich richten
naar kinderen, jongeren, scholen en senioren. Deze initiatieven kunnen doorgaan in
de culturele infrastructuur of in open lucht.
Volgende initiatiefnemers komen in aanmerking:
- de gemeentelijkejeugdraad
- de gerneentelijke seniorenraad
- de gemeentelijke cultuurraad
- het Bruegelcomitk (Seniorennamiddag)
De financiele tussenkomst bedraagt 75% van de uitkoopsom (BTW inclusief) van de
artiesten. Alle technische benodigdheden voor het optreden (PA, licht, podium,
tafels, stoelen, Sabarn, billijke vergoeding.. .) komen niet in aanrnerking voor
subsidiering. De rnaxirnale bijdrage per initiatiefnemer bedraagt € 1.875,OO.
Procedure:
- De aanvragen worden ingediend v66r 31 maart op de cultuurdienst.
- De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de
Culturele Centra v66r 30 april .
- Het College van Burgemeester en Schepenen beslist v66r 15 mei . Initiatieven die
doorgingen sinds 1 januari komen in aanmerking.
Vastgesteld in zitting van 01 februari 2005
Namens het college,
De Burgemeester-Voorzitter,
De Secretaris,
get. C. De Meulemeester
get. H. Verkest
Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris,
De Burgemeester,

Chris De Meulemeester

