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20. Cultuur - premiereglement basisuitrusting - verlenging - goedkeuring

Aanleiding en context

De gemeenteraad wordt gevraagd het premiereglement voor aankoop en herstel van basisuitrusting te 
verlengen tot 31 december 2021.

Motivering

Het premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting werd in de gemeenteraadszitting van 28 
november 2019 goedgekeurd en loopt af op 31 december 2020. Omwille van de corona-pandemie was het in 
2020 niet mogelijk om participatie en noodzakelijke afstemming met het bestuur van de cultuurraad en het 
verenigingsveld ten gronde te organiseren in functie van een evaluatie van het reglement. Er wordt daarom 
voorgesteld om het reglement met één jaar te verlengen tot 31 december 2021.

Het college van burgemeester en schepenen verzocht de voorzitter van de gemeenteraad, in zitting van 2 
december 2020, om de verlenging van dit reglement te agenderen op de gemeenteraad van 17 december 2020.

Juridische gronden

• Algemene basisbevoegdheid: Art. 40, § 3 Decreet Lokaal Bestuur
• Andere: 

◦ premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting, goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 28 november 2019



Financiën

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Eenparig goedgekeurd

Artikel 1

De gemeenteraad besluit volgend reglement te verlengen tot 31 december 2021:

PREMIEREGLEMENT VOOR AANKOOP EN HERSTELLING VAN BASISUITRUSTING

Art. 1. - 
Omschrijving premie

De premie is mogelijk voor de aankoop en herstelling van basisuitrusting.

Art. 2. - 
Voor wie ?

De premie voor aankoop en herstelling van basisuitrusting kan worden aangevraagd door Deerlijkse verenigingen 
aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad. 

Art. 3. - 
Maximumbedrag en berekening

De premie voor aankoop van basisuitrusting bedraagt 1/3 van de aankoopsom van de basisuitrusting.
De premie voor basisuitrusting kan ook het herstellen van basisuitrusting betreffen. 
De premie bedraagt 1/3 van de kostprijs van de herstelling, met een maximum van 150 euro per vereniging per 
jaar. 
De aanvrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen. 
Onder ‘herstellen’ wordt verstaan ‘het terug in goede staat brengen’ van basisuitrusting die niet meer voldoet. 

Art. 4. - 
Voorwaarden en criteria

Voor aankoop en herstelling van basisuitrusting gelden volgende voorwaarden:
• De uitrusting moet duidelijk gelinkt zijn aan de doelstellingen en de structurele werking van de vereniging.
• Het aangekochte materiaal is en blijft eigendom van de vereniging en kan gebruikt worden door de 

individuele leden zonder dat zij er alleenrecht op hebben.
• Promotiematerialen en kantoorbenodigdheden komen niet in aanmerking.
• Enkel de gebruiksgoederen komen in aanmerking, verbruiksgoederen niet.

Art. 5. - 



Aanvraagformaliteiten, toekenningsprocedure en advies

De aanvrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen. 

De aanvraag voor aankoop en herstelling van basisuitrusting moet schriftelijk gebeuren bij het college van 
burgemeester en schepenen vóór 1 oktober op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier vergezeld van:
• de beschrijving van de aangekochte of herstelde uitrusting
• de motivatie voor de aankoop/herstelling
• de voor waar en echt verklaarde facturen samen met de betalingswijze ervan

Meerdere aankopen/herstellingen kunnen in één aanvraag gebundeld worden. Aankopen/herstellingen die 
dateren van na de indiendatum van de principiële aanvraag kunnen het jaar nadien nog worden ingediend.

Bij de beoordeling van het ingediende dossier beslist het college van burgemeester en schepenen, na advies van 
het bestuur van de cultuurraad, over het al dan niet toekennen van de premie voor aankoop en herstelling van 
de basisuitrusting. Indien deze niet wordt toegekend, dan zal het college van burgemeester en schepenen dit 
binnen de maand na deze beslissing schriftelijk te kennen geven aan de aanvrager.

Indien er wijzigingen optreden in de gegevens die bij de premieaanvraag zijn verstrekt, deelt de aanvrager die 
onmiddellijk en spontaan mee aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 2

Bovenstaand reglement gaat in op 1 januari 2021 en loopt af op 31 december 2021.
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