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Besprekingen en besluiten van het College

Vrije Tijd - Goedkeuren subsidies sociaal-culturele projecten 2020.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56.

Wetten en Reglementen

 Het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 19.12.2019.

 Het subsidiereglement ter verdeling van het corona-noodfonds voor jeugd, cultuur en sport, 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28.01.2021.

Verwijzingsdocumenten

 Het advies van de cultuurraad Assenede van 24.02.2021 m.b.t. de verdeling van de subsidies

Verantwoording

 Verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad kunnen een subsidie aanvragen voor sociaal-
culturele projecten.

 De berekening en verdeling van deze gebeurt één keer per jaar.
 Voor het reglement sociaal-culturele projecten werd een budget van € 5.000,00 voorzien op het 

exploitatiebudget 2020, BI 071900 – AR 6150600.
 Voor 2020 werden er 20 aanvragen ingediend, maar door de uitzonderlijke omstandigheden 

omwille van de COVID-19 maatregelen, werd er voor slechts 10 projecten een afrekening 
ingediend. De andere activiteiten zijn niet doorgegaan en hebben geen kosten gemaakt.

 Voor activiteiten tot en met 12.03.2020 werd de subsidie berekend volgens het 
subsidiereglement sociaal-culturele projecten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 
19.12.2019. Volgens dit reglement bedraagt de subsidie 40% van de subsidieerbare kosten, met 
een max. van € 500,00 per project.

 Voor projecten vanaf 13.03.2020 werd de subsidie berekend volgens art. 13 §2. van het 
subsidiereglement ter verdeling van het corona-noodfonds voor jeugd, cultuur en sport dat als 



addendum werd toegevoegd aan het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten. Volgens 
dit addendum bedraagt de subsidie 75% van de subsidieerbare kosten, met een max. van 
€ 1.000,00 per project.

 Op basis van bovenstaande worden volgende subsidies toegekend:
 Davidsfonds Assenede € 502,00
 Davidsfonds Bassevelde € 281,00
 Gezinsbond Assenede € 292,00
 Gîrnaertfeesten vzw € 1.000,00
 Markant Assenede € 68,00
 Nieuw Asseneeds Toneel € 1.000,00
 NSB Boekhoute € 615,00
 Asseneeds RAMPensemble € 171,00
 Vliet vzw € 500,00

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de subsidie voor sociaal-culturele 
projecten 2020 goed.

Art. 2
Volgende subsidies worden toegekend:

 Davidsfonds Assenede € 502,00
 Davidsfonds Bassevelde € 281,00
 Gezinsbond Assenede € 292,00
 Gîrnaertfeesten vzw € 1.000,00
 Markant Assenede € 68,00
 Nieuw Asseneeds Toneel € 1.000,00
 NSB Boekhoute € 615,00
 Asseneeds RAMPensemble € 171,00
 Vliet vzw € 500,00

Art. 3
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2020, op budgetcode 
BI 071900 – AR 6150600.
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