
Schriftelijke vraag 21/06/2013

Projectsubsidies verenigingen

Lokale Nederlandstalige verenigingen, erkend door het college van burgemeester en 
schepenen, die een culturele activiteit van bijzondere aard organiseren in Anderlecht, 
kunnen volgens art.22 van het gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring 
van culturele verenigingen eenmaal per jaar een gemeentelijke projectsubsidie 
aanvragen en dit binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten. Deze 
subsidie kan slechts eenmaal per jaar worden toegekend.

Mijn vragen: 

- Enkele verenigingen (Omgeving & Cultuur, Landelijke Gilde en Centre et 
Confience) dienden onlangs een aanvraag in voor een projectsubsidie. Hun 
aanvraag werd echter niet goedgekeurd. Welke motivering wordt hiervoor 
aangehaald? Is er nog geld beschikbaar binnen de budgetten van de 
begroting? Indien ja, hoeveel geld is er nog beschikbaar? Kunnen eerder 
vermelde verenigingen nog een nieuwe projectsubsidie indienen?

WALTER VANDENBOSSCHE



     Anderlecht, 2 juli 2013.

De heer Walter VANDENBOSSCHE
Gemeenteraadslid
Félicien Ropsstraat 25 bus 51

1070       BRUSSEL
Vlaamse Gemeenschapsmateries

     Directie

Geacht Raadslid,

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 21 juni 2013, met betrekking tot de projectsubsidies 
voor verenigingen, hebben wij de eer u de volgende informatie te verstrekken.

De  volgende  verenigingen  dienden  een  aanvraag  in  voor  een  projectsubsidie  :  CD&V 
Senioren, Landelijke Gilde, Omgeving en Cultuur, KVLV Neerpede, Centrum  Vertrouwen.

De aanvragen betroffen de organisatie  van een daguitstap Neerpede-Zeeland op 25 mei 
2013.  Uit de individuele aanvragen bleek dat het ging om een gezamenlijke activiteit.

Het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  besliste,  in  zitting  van  4  juni  2013, 
overeenkomstig  het  gemeentelijk  reglement  betreffende  de  subsidiëring  van  culturele  en 
jeugdverenigingen,  vastgesteld  door  de  Gemeenteraad  op  19  december  1978,  om  de 
projectsubsidie voor deze uitstap gezamenlijk toe te kennen aan de vijf verenigingen.

In overleg met u werd overeengekomen om de subsidie te storten op rekening van CD&V 
Senioren.

In  de gewone  begroting  2013  is  31.000  €  ingeschreven  voor  cultuur-  en  jeugdpolitiek  - 
toelagen  aan  verenigingen.  Op  datum  van  vandaag  is  er  voor  een  totaal  van  7.700  € 
toegekend door het gemeentebestuur.

Aangezien het hoger vermelde reglement bepaalt  dat deze subisidie slechts eenmaal per 
jaar kan worden toegekend,  betekent dit  dat CD&V Senioren dit  jaar geen projectsubidie 
meer  kan  aanvragen.  De  overige  verenigingen  kunnen  nog  een  aanvraag  voor  een 
projectsubsidie indienen bij het gemeentebestuur.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en verblijven, met alle achting.

            Op last :                                                                         In opdracht:
De waardnemend Secretaris,                                     De Schepen van Cultuur, Jeugd

                                                                         en Samenlevingsopbouw,

          M. DECREE.                                                                     E. ROEX


