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Wijziging reglement uitgave en gebruik van
cultuurcheques - Adviescommissie Cultuur-toerisme Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout;
mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland
Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer
Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw
Eliane Laurent; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het reglement 'uitgave en gebruik van cultuurcheques' is o.a. door de vernieuwing van de
adviesraden, aanpassingen in het personeelsorganogram, ... gedateerd. Het is wenselijk dit om te
zetten naar de huidige context. Dit reglement werd aangepast aan de actuele situatie. Aan de
gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor de wijzigingen in het reglement 'uitgave en
gebruik van cultuurcheques'.
Argumentatie
De adviescommissie cultuur-toerisme en de dienst cultuur adviseert de aanpassingen volgens de
documenten in bijlage (oud reglement met vernieuwingen en vernieuwd reglement).
Wijzigingen aan dit reglement waren noodzakelijk omwille van het verouderd taalgebruik en de
aangepaste benamingen:
aanpassing van oude vaktermen naar de huidige (oa 'cultuurraad' , 'cultuurbeleidscoördinator', ... ).
In artikel 3 en 4 wordt 'verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad' vervangen
door 'erkende Opwijkse socio-culturele verenigingen'. 'Inkomprijs en/of prospectus' wordt vervangen
door 'ticketprijs'.
Bij artikel 4 wordt toegevoegd 'de voorzitter keurt de zich jaarlijks herhalende aanvragen goed
volgens de afgesproken normen.'Dit gebeurde nu ook al en zorgt voor een vlot verloop.
Sociale media wordt toegevoegd als bekendmakingskanaal.
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Het aangepast reglement werd bekeken door alle leden van de adviescommissie. Een aantal kleine
zaken rond formulering werden nog aangepast.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn
toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere
wettelijke en decretale bepalingen

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen van het reglement 'uitgave en gebruik van cultuurcheques'
goed. Hiermee vervalt het huidige reglement. Dit vernieuwde reglement treedt in werking op 22
september 2020.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Reglement uitgave en gebruik van cultuurcheques met opmerkingen voor vernieuwing.pdf
Reglement uitgave en gebruik van cultuurcheques vernieuwing.pdf
Advies wijziging reglement uitgave en gebruik cultuurcheques.pdf
Goedkeuring advies reglementen Elwyn en Vincent.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Reglement uitgave en gebruik van cultuurcheques

Artikel 1:
Eén van de belangrijkste taken die de Adviescommissie Cultuur en Toerisme heeft, is het
stimuleren van cultuurparticipatie in al zijn vormen. Om een extra stimulans aan deze participatie
te geven, werden cultuurcheques in het leven geroepen. Dit zijn kortingscheques die als volgt
verdeeld en gebruikt kunnen worden.
Artikel 2:
Het Gemeentebestuur zal cultuurcheques uitgeven om de bevolking te stimuleren deel te nemen
aan het culturele leven in de gemeente Opwijk. Elk jaar wordt door de Adviescommissie Cultuur
en Toerisme geadviseerd welke waarde aan de cultuurcheques wordt gegeven. Elke inwoner van
de gemeente kan maximaal 1 cultuurcheque per jaar aanvragen, deze worden nominatief
toegewezen.
De beschikbaarheid van deze cultuurcheques wordt elk jaar via de media en de in artikel 4
vermelde communicatiekanalen intensief aangekondigd.
Artikel 3:
De cultuurcheques zijn geldig voor alle culturele activiteiten die door GC Hof ten Hemelrijk worden
ingericht, evenals voor de open culturele activiteiten van erkende Opwijkse socio-culturele
verenigingen op voorwaarde dat deze op de in artikel 4 vermelde wijze zijn ingericht.
Het bedrag vermeld op de cultuurcheques wordt in mindering gebracht van de ticketprijs van de
vermelde activiteiten. De cheque kan niet gebruikt worden voor consumpties, ledenbijdragen of
andere betalingen. In geen geval kan geld ontvangen worden in ruil voor cultuurcheques. Het
gebruik wordt verder bepaald door de modaliteiten vermeld in artikel 5.
Artikel 4:
De erkende Opwijkse socio-culturele verenigingen moeten minimum veertig dagen op voorhand
bij de Adviescommissie Cultuur en Toerisme een aanvraag tot erkenning indienen van een open
culturele activiteit waarvan de deelnemingsprijs (gedeeltelijk) betaald kan worden door middel van
hoger vermelde cultuurcheques. Deze activiteit moet in de gemeente Opwijk plaatsvinden .
De aanvraag wordt ingediend bij de deskundige cultuur of de voorzitter van de Adviescommissie
Cultuur en Toerisme. De voorzitter keurt de zich jaarlijks herhalende aanvragen goed volgens de
afgesproken normen. Nieuwe aanvragen worden besproken door de Adviescommissie Cultuur en
Toerisme en advies wordt uitgebracht bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij negatief advies kan binnen de veertig dagen bij de Vrijetijdsraad beroep worden aangetekend.
Een definitieve beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De erkende activiteit wordt door de Adviescommissie Cultuur en Toerisme opgenomen in een lijst
die op regelmatige tijdstippen zal gepubliceerd worden via verschillende kanalen: de gemeentelijke
website www.opwijk.be, sociale media en het lokaal gemeentelijk infoblad.
De verenigingen moeten bij aankondiging van hun erkende activiteit vermelden dat cultuurcheques
kunnen gebruikt worden.
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Artikel 5:
De cultuurcheques worden uitgereikt door Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk . De personen
die recht hebben op deze cheque volgens de voor dat jaar geldende regels worden aangeduid in
een register. De naam van de rechthebbende wordt eveneens vermeld op de cultuurcheque, die
strikt persoonlijk is.
De cultuurcheque is geldig tot 1 jaar na de datum van uitgifte, welke op de cheque vermeld wordt.
Artikel 6:
De verenigingen dienen de terugbetaling van de ontvangen cultuurcheques aan te vragen bij de
dienst Cultuur, uiterlijk vijftien dagen na de activiteit. Bij de aanvraag voegen zij het bewijs van
erkenning van hun activiteit, het bewijs van de gevraagde deelnemingsprijs, het aantal
aanwezigen, het aantal ingeleverde cheques en het rekeningnummer waarop het bedrag mag
worden gestort. De terugbetalingswaarde van de cultuurcheque kan nooit hoger zijn dan de
gevraagde deelnemingsprijs.
Het document dient te worden getekend door de voorzitter en de secretaris van de aanvragende
vereniging.
Artikel 7:
Over alle in dit reglement niet voorkomende bepalingen neemt de Adviescommissie Cultuur en
Toerisme een beslissing.
Artikel 8:
Dit reglement is van kracht vanaf 23/09/2020.
Het reglement uitgave en gebruik van cultuurcheques werd goedgekeurd door de gemeenteraad
in de zitting van 22/09/2020.

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
Patrick De Smedt
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Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Patrick De Smedt
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