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14. Goerlkerrrerr rviizipirzp repleitterrt voor erkeititiiip en betoelupine rviik- err strrrrrfcowtite"s.L1s.

Met 23 sterrrnzeri voor, GEENstetrrttreii tegetr eri GEENonthozrclingeti
De Getneenteraad,
In openbare vergadering,
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 30.12.2002 betreffende "Goedket~ringgenleentelijk
reglement voor toekenning van een toelage aan de plaatselijke wijk- en straatcomit6s";
Overwegende dat l ~ eaangewezen
t
is om een zesjaarlijkse indexering door te voeren;
Overwvegende dat het College kan gemachtigd worden om aanpassingen aan dit regletnent door te
voeren en aan te passen aan de bestaande toestand;
Ove~~vegertde
dat het bestaallde regleinent naar inhood toe kan geactualiseerd en herschikt
worden;
Gelet op ait. 42 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College;
BESLUIT
Artilcel 1
In artikel 1 worden de zinnen "De isijkconritds otztvaiigeri elkjaar eetr srtbsirlie vari 200,OO C
FYijkcorzzitis richten zich tot een wijk, bzrrtrt ofverschilletrde strateit iit eert bzrlat. ",vervangen
door : "OIIIals iuijkcoiiritd te ~sorderrerkettdclierit het cortrite'zich te ricl~teiztot een ~eijk,bb2rrn.t of
i~erschilletidestrnteri itr eerz brnrrt. De betoelngitrg ii~ordti~astgesteldop 240,OO €per joar: "

Deze zin wvordt geschrapt : "Voor aNe opertbr~reoctiviteiteir sttireti tij eeii tritrrodigirig t~arirhet
College 1~011Bt~rgenreester.
en Sclie~~e~zen.
"

Artikel2
In artikel2 worden de zinnen : "De strootcoiiritis oot~~nrt~ert
75.00 f2
- elk iuor eerr subsirlie ~~orr
StrootconritPs richtert zich over\c~egendtot de bei~lortersvort PPrt eitkele strnnt of eeit kleii~eie
brrtirt ert orgnr~isereitbeperkte octh~iteitei~
", vervangen door "OIIZ
nls strootcortiitP te ~vo~deit
erkermd diertt het conrite' zich o~~ei?vegei~d
tot de be+soi~ers
vail PPn eitkele stroat of een kleioere
btrrrrf el1 het orgoiriseert beperkte nctiviteiteit. De betoelogiitg +vordti~ostgesteld019 90,OO €per
jaor.
"

Deze zin wordt geschrapt : "Voor alle opertbnre octiviteitert sturen zij eeri zrihlodigiilg itnor he1
College vnri Bt~rgeiiteestereit Scheper~eit."
Artikel3
In artikel4 ~vordtvolgende alinea toegevoegd : "Ifoornlle operibore nctil~iteitensttrren zij eel1
tritilodigii~gitncrr het College I ~ I Btrrgenteester
Z
ert Schepe~len."
Artikel 4
Een nieuw attikel 5 wordt toegevoegd
- - met als titel "Indexerinn" :
"De toiieven n'orden zesjoorlijks geiitde,xeerd iiret iitgoi~gvnrt;f 01/01/2016.
Net College I J ~ I I Bz~rger~teester
ert Schepei~en+t~orclt
genrrrclitigd o11tde verrrtelde toe loge^^ in
ortikel 1 en 2 voir dit besltlit nor7 teposseit or111rle geiitheerdeprijzeit. "
Artiltel 5
Artikel 5 wordt artikel 6. "Dit besltrit ver~~mtgt
het beslr~itvor~30 deceiitber 2002 en gnnt irt
vorrof l jmrltor*;2009. "

Over te gaan tot goedkeuring van 11et regletnent voor de erkenning en betoelaging van plaatselijke
wijk- en straatco1nit6sals volgt :
Artikel 1
Otn als wijkcomit6 te worden erkend dient 11et cornit6 zic11 te richten tot een wijk, buurt of
verschillende straten in een buurt. Zij ontwikkelen een meet uitgebreid feestprogramma,
~neestalgespreid over verschillende dagen.
De betoelaging wordt vastgesteld op 240,OO € perjaar.
Artikel 2
Otn als straatco11iit6 te worden erkend dient het colnit6 zich overwegend te richten tot de
bewoners van 66n enkele straat of een kleinere buurt, en het organiseert beperkte
activiteiten.
De betoelaging wordt vastgesteld op 90,OO € per jaar.
A~tikel3
De betoelaging dient jaarlijks schriftelijk aangevraagd te worden voor 31 maall, en gericht
aan het College van Burgerneester en Schepenen.
Bij de jaarlijkse subsidieaanvraag wordt opgave gedaan van de satnenstelling van het
bestuur, het rekeningnummer en de financieel verantwoordelijke alsook het
activiteitenverslag van het voorbije jaar en het programma van 11et lopend jaar.
Artikel 4
Voor alle openbare activiteiten sturen zij een uitnodiging naar het College van
Bt~rge~neester
en Schepenen.

Artikel5
De tarieven worden zesjaarlijks ge'indexeerd met ingang
vanaf 01/01/2016.
- .
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de vermelde toelagen in
artikel 1 en 2 van dit besluit aan te passen aan de geyndexeel.de prijzen.
Artikel6
Dit besluit vervatigt het besluit van 30 decetnber 2002 en gaat in vanaf 1januari 2009.
Artikel7

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
Aldus vastgesteld in zitting vat1 30-november-2009
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I

Vr De voorzitter, vefliinder
Raadslid met meeste ancien iteit

Diana Ca1111oot
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