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Subsidiereglement zalen voor sociocultureel gebruik 

 

Artikel 1: Doel 

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de gemeentebegroting 

subsidieert het stadsbestuur van Hoogstraten zalen voor (socio-)cultureel gebruik die 

voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement. 

Het doel van de subsidie is meer cultuurkansen te bieden aan de Hoogstraatse 

gemeenschap door ondersteuning van zalen voor sociocultureel gebruik.  

Artikel 2: Definities 

Zaal: een gebouw of complex van zalen en ruimtes, op éénzelfde adres, dat gebruikt wordt 

voor bijeenkomsten, evenementen of andere gemeenschapsvormende doeleinden. 

Niet-commerciële organisatie: een organisatie die voorziet in een gemeenschappelijk 

behoefte of met een gemeenschappelijk doel, zonder naar winst te streven. 

Socio-culturele activiteiten: activiteiten met culturele, gemeenschapsvormende, educatieve of 

maatschappelijk activerende functie. 

Artikel 3: Budget 

Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten in de gemeentebegroting zal het 

totale subsidiebudget evenredig verdeeld worden over het aantal zalen dat in aanmerking 

komt voor de subsidie zoals bepaald in artikel 4. De subsidie bedraagt maximaal € 5000,- 

per jaar, per zaal.  

 

Artikel 4:  Voor wie 

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke toelage, moet aan volgende 

voorwaarden worden voldaan: 

1. De zaal ligt op het grondgebied van Hoogstraten. 

2. De zaal wordt uitgebaat door én is eigendom van een niet-commerciële organisatie, 

en niet een privépersoon, een rechtspersoon met commercieel doel, een overheids- 

of onderwijsinstelling. 

3. De uitbating van de zaal wordt georganiseerd en gebeurt door vrijwilligers en zonder 

winstuitkering. 

4. Het doel van de zaal is de verhuur en het gebruik voor niet-commerciële 

socioculturele activiteiten, niet het gebruik van de zaal door de eigen vereniging. 

5. De zaal wordt minstens 10 keer per jaar verhuurd aan vijf verschillende erkende 

Hoogstraatse verenigingen.  

6. De zaal wordt gebruikt voor minstens vijf verschillende socioculturele activiteiten die 

voor het publiek toegankelijk zijn en ook als dusdanig gecommuniceerd worden. 

7. Minstens één van de ter beschikking gestelde ruimtes of lokalen dient een 

minimumoppervlakte van 150 m² te hebben. 

8. Voor elke zaal kan slechts één aanvraag per jaar ingediend worden. 

 

Artikel 5:  Onderwerp toelage 

De gemeentelijke subsidie dient te worden gebruikt voor investeringen in de algemene 

infrastructuur van de zaal. Investeringen in de infrastructuur worden 100% betoelaagd met 

een maximum van 5000 EUR. per jaar, per zaal. 
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De uitbater geeft bij de subsidie-aanvraag aan welke investering ze met de toelage willen 

realiseren. Investeringskosten die in het kader van een ander reglement door het 

gemeentebestuur van Hoogstraten of een andere overheid betoelaagd worden zijn 

uitgesloten voor dit reglement vanaf deze betoelaging kostendekkend is. 

 

Eenzelfde investeringsproject, indien uitgevoerd over verschillende jaren, kan meerdere 

opeenvolgende jaren ingediend worden, dat wil zeggen: 

- de verschillende onderdelen van eenzelfde investeringsproject kunnen meerdere 

opeenvolgende jaren worden ingediend.1 

- eenzelfde investeringsproject kan twee opeenvolgende jaren worden aangevraagd 

indien de verantwoording van het gehele project op het einde van het tweede jaar 

wordt ingediend zoals beschreven in artikel 9 van dit reglement.2 

 

De subsidie kan echter niet met terugwerkende kracht verantwoord worden. 

 

Als ondersteuning wordt er voor de zalen die voldoen aan artikel 4, gratis planadvies van 

Kamp C3 aangeboden. Dit planadvies bevat de maatregelen die door de uitbater genomen 

kunnen worden om het energie- en of waterverbruik in het gebouw te doen dalen.  

 

Artikel 6: Procedure 

Eigenaars van zalen (zoals omschreven in artikel 4.2) die menen te voldoen aan de 

voorwaarden (van artikel 4), dienen jaarlijks ten laatste 30 september van dat jaar een 

aanvraag in voor de subsidie. Daarbij voegen zij: 

- de adresgegevens en een beschrijving van de zaal in kwestie; 

- een korte beschrijving van de samenstelling en werking van de organisatie die de 

zaal uitbaat, met overzicht van de huidige bestuursleden; 

- een korte beschrijving van de eigenaar, indien deze niet dezelfde is als de uitbater; 

- bewijsstukken van verhuur aan het minimumaantal verenigingen zoals bepaald in 

artikel 4; 

- een handgetekende verklaring vanwege de eigenaar en, indien van toepassing, de 

uitbater, waarin zij bevestigen dat aan punt 2 van artikel 4 wordt voldaan; 

- een kopie van de laatst uitgevoerde keuring van elektriciteit, gas en mazoutketel, en 

bijhorende tank en/of branders.  

- Bewijs van verzekering BA 

- Evacuatieplan en/of noodinterventieplan 

- In de aanvraag (cfr artikel 5) voegt de organisator een omschrijving van de geplande 

infrastructurele aanpassingen, een (gedetailleerde) raming van de totale kostprijs van 

de investering en een planning voor de uitvoering. 

 

Artikel 7: Voorfinanciering 

                                                
1 Renovatie van het sanitair kan opgesplitst worden in bijv. jaar x: leidingen, jaar y: damestoiletten, 
jaar z: herentoiletten,… 
2 Renovatie van het dak wordt als één project aangepakt, dan kan hetzelfde project en factuur, twee 
jaar meegenomen worden indien er zowel in jaar x en jaar y facturen voor dat project worden binnen 
geleverd. 
3 Kamp C is het centrum voor duurzaam bouwen in de Provincie Antwerpen. Het planadvies komt tot 
stand door een plaatsbezoek door een medewerker van Kamp C. Het advies komt tot stand in overleg 
met de uitbater van de zaal.  
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Aanvragers kunnen een voorfinanciering vragen van de goedgekeurde toelagen met een 

maximum van 70%. De resterende 30% wordt uitbetaald na verantwoording volgens 

procedure beschreven in artikel 9 van dit reglement. 

 

Artikel 8: Beoordeling 

Binnen de administratieve diensten wordt een werkgroep samengesteld die de aanvragen 

zal beoordelen. Om belangenvermenging te voorkomen mogen de leden van deze 

werkgroep geen nauwe banden4 hebben met de subsidieaanvrager(s), teneinde een 

objectieve beoordeling te garanderen. 

 

De administratie geeft een geargumenteerd gunstig of ongunstig advies aan het college van 

burgemeester en schepenen. Dit advies bevat eventueel technische voorwaarden. Het 

advies kan definitief zijn of kan enkele noodzakelijke aanpassingen bevatten om alsnog tot 

een gunstig advies te komen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het advies van de 

werkgroep welke aanvraag goed- en welke afgekeurd wordt. 

 

De aanvrager en de cultuurraad worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit 

van het college van burgemeester en schepenen, en van het advies van de werkgroep. 

Bij ongunstig advies kan de aanvrager tot drie weken na de kennisgeving een gemotiveerd 

standpunt aan het advies van de werkgroep toevoegen. 

 

De aanvrager krijgt binnen 25 kalenderdagen na de uiterste aanvraagdatum (30 september) 

het schriftelijke bericht van het hogervermelde advies en besluit.  

Indien nodig kan de werkgroep aanvullende gegevens opvragen. De termijn van goedkeuring 

kan verlengd worden met de periode tussen het verzoek om aanvullende gegevens en de 

ontvangst van die gegevens, met een maximum van 15 kalenderdagen. 

 

Artikel 9: Verantwoording 

Elk jaar dienen de zalen die een subsidie ontvangen, hun subsidie te verantwoorden op 

basis van de facturen, kostenbewijzen en betalingsbewijzen. De uitbetaling van de subsidie 

of het saldo zal gebeuren na voorleggen facturen. Deze verantwoordingsnota dient samen 

met het aanvraagformulier op 30 september toegestuurd te worden aan het stadsbestuur. 

 

Indien de subsidie niet verantwoord kan worden op basis van de facturen kan de zaal één 

jaar uitstel vragen voor de verantwoording. Bij grote projecten dienen facturen ten laatste 2 

jaar na de eerste aanvraag van dat project ingediend worden. 

 

Indien de subsidie niet na twee jaar verantwoord kan worden, zal het subsidiebedrag dat de 

zaal het daaropvolgende jaar of de daaropvolgende jaren zou kunnen krijgen op basis van 

z’n aanvraag verminderd worden met dat deel van het bedrag dat niet verantwoord werd. 

 

Als investeringen waarvoor gemeentelijke toelage werd aangevraagd en voorgefinancierd, 

(deels) niet worden uitgevoerd en het geplande budget dus niet gebruikt wordt, kan het 

stadsbestuur de gemeentelijke toelage terugvorderen. 

                                                
4 Nauwe banden worden als volgt gedefinieerd: Indien een lid van de werkgroep, ook bestuurslid is 
van een vereniging die gebruik maakt van een zaal die voor toelage in aanmerking komt, kan deze 
persoon niet deelnemen aan de beoordeling van dit dossier. 
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Kosten kunnen niet met terugwerkende kracht verantwoord worden. 

 

Artikel 10: onrechtmatigheden 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit 

reglement niet werden nageleefd, zal het college van burgemeester en schepenen beslissen 

geen bijdrage toe te kennen, of de al uitgekeerde bedragen terug te vorderen. 

 

Artikel 11: 

Bij twijfel of een zaal voldoet aan de criteria van artikel 4, neemt het College van 

Burgemeester en schepenen daarover de eindbeslissing in de geest van het reglement, na 

advies van de cultuurraad. 

 

Artikel 12: 

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad vanaf 1 januari 2020. 

 

 

 


