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DIENST VRIJE TIJD. GEMEENSCHAPSVORMING. GOEDKEURING GEÏNTEGREERD
REGLEMENT WIJKFEESTEN/WIJK IN DE KIJKER.
Verantwoordelijke ambtenaar: Katrien Claes
Bevoegd lid van het college: Pieter Muyldermans
Voorgeschiedenis
•
•

•
•
•

31 maart 2008: goedkeuring reglement wijkwerking door de gemeenteraad in
zitting van 31 maart 2008 (punt 5)
28 november 2016: Bespreking tijdens het college van een ontwerp van nieuw
reglement Wijkfeesten, ter vervanging van het bestaande reglement Wijkwerking.
In het nieuwe reglement is ook de toelageregeling voor 'Wijk in de Kijker'
opgenomen.
16.maart 2017: advies cultuurraad op het geïntegreerde reglement
01 februari 2021: Goedkeuring reglement door college van burgemeester en
schepenen
09 februari 2021: bespreking kern van de Cultuurraad, bevestiging positief advies

Feiten en context
Naar aanleiding van een aantal onduidelijkheden in verband met het reglementair kader
waarbinnen toelagen worden toegekend in verband met 'Wijk in de Kijker', dringt een
geïntegreerd reglement zich op.
Juridische gronden
•

Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de
gemeente en overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de
hierna vermelde bepalingen kent de gemeente een toelage toe.

Advies
Het geïntegreerde reglement werd ter advies en ter goedkeuring voorgelegd aan de
Cultuurraad op de algemene vergadering van 16 maart 2017. Er werd destijds gekozen
om dit reglement niet naar de gemeenteraad te brengen omwille van de nabije
verkiezingen.
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Er werd in 2017 een positief advies uitgebracht door de cultuurraad. Op het overleg met
de kern van de cultuurraad van 9 februari 2021 werd dit positieve advies herhaald.
Argumentatie
Er bestaan reeds afspraken over 'Wijk in de Kijker'. Door deze op te nemen in het
reglement kan hier niet meer van afgeweken worden.
Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien

MJPV-2020_2025-6/A-5.5.0/073911/
643000/GEMEENTE/CBS/IPGEEN/U/0

maximum toegestaan
budget wijkfeesten:
3500€
maximum toegestaan
budget wijk in de kijker:
4000€

BESLUIT:

eenparig aangenomen

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het geïntegreerde reglement wijkfeesten/wijk in de kijker goed.
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