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Subsidiereglement duurzame evenementen: goedkeuring (GR/2020/012)
Voorgeschiedenis
De voorbije beleidsperiode werden verschillende subsidies voorzien voor organisatoren van
evenementen. Concreet gaat het om de subsidie gemeenschapsvormende culturele evenementen,
buurtkermissen en jeugdmuziekfestivals. De twee eerste subsidies liepen af op 31 december 2019.
Juridische grond
Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 inzake de goedkeuring van het meerjarenplan 2020- 2025.
Feiten en context
Retie kent een actief verenigingsleven waar naast klassieke verenigingen ook steeds meer verenigingen
met een projectmatige werking actief zijn. De focus van deze laatste verenigingen ligt vaak op het
organiseren van één of meerdere evenementen, zonder dat ze in aanmerking komen voor
werkingssubsidie. Daarnaast stimuleren zowel de Vlaamse overheid als het gemeentebestuur
organisatoren om hun evenementen zo duurzaam mogelijk in te richten, zowel met harde wetgeving als
met sensibilisering. Dit subsidiereglement wil enerzijds lokale verenigingen ondersteunen om
kwaliteitsvolle evenementen te organiseren. Verder betekent dit reglement een financiële stimulans om
als organisator bijkomend in te zetten op maatregelen die de ecologische voetafdruk van een evenement
verkleinen en het evenement laagdrempeliger maken.
Motivatie
Dit subsidiereglement geeft alle verenigingen, ongeacht de sector waarbinnen ze actief zijn, de kans om
hun evenement duurzamer te organiseren. De procedure en criteria zijn zo opgebouwd dat ze zo
gemakkelijk mogelijk bewezen en gecontroleerd kunnen worden. Op die manier blijft de administratie voor
organisatoren beperkt. Inspanningen die bijkomende kosten met zich meebrengen en die inzetten om
sensibilisering van bezoekers worden het sterkste gewaardeerd.
Financiële gevolgen
In het meerjarenplan 2020-2025 is een jaarlijks krediet van 10 000 EUR voorzien als subsidie voor
organisatoren die beroep doen op dit subsidiereglement.
BESLUIT
met 11 stemmen voor (Nieuw Retie), 7 stemmen tegen (CD&V) en 2 onthoudingen (NVA)
De gemeenteraad keurt volgend subsidiereglement goed:
Artikel 1: Grondslag
Onder de hierna vermelde voorwaarden kan een subsidie worden verleend aan evenementen die
inspanningen doen om hun evenement duurzamer te maken. Dit reglement kadert inhoudelijk in het
gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. Erkende Retiese organisaties die geen werkingssubsidie
ontvangen komen in aanmerking voor subsidie in het kader van dit reglement. Erkende Retiese
organisaties die wel een werkingssubsidie ontvangen, komen enkel in aanmerking voor de mini-subsidie.

Artikel 2: Definities
Duurzaam: een evenement is duurzaam indien er actief ingezet wordt op drie thema’s. Het gaat dan om
het verlagen van de ecologische voetafdruk van het evenement, mensen samen brengen en de
mogelijkheid tot deelname zo laagdrempelig mogelijk maken.
Evenementen: een evenement is een openbare activiteit die geen deel uitmaakt van de reguliere werking
van de vereniging en niet langer duurt dan één of enkele aaneengesloten dagen. Uitgesloten zijn
sportmanifestaties, eetmalen, lessenreeksen, toonmomenten en uitsluitend commerciële evenementen
(d.w.z. ingericht met als voornaamste doel winst te maken voor de eigen werking of deze van een andere
vereniging). Fuiven en bals komen wel in aanmerking voor een mini-subsidie.
Mini-subsidie: een subsidie die maximaal één keer per jaar toegekend kan worden aan een Retiese
erkende vereniging en die maximaal 250 EUR bedraagt, ongeacht het aantal verzamelde punten.
Certificaat duurzaam evenement: organisatoren die na een audit een certificaat voor het duurzaam
organiseren van een evenement behalen, behalen automatisch het maximum aantal punten dat
opgenomen is in dit reglement.
Artikel 3: Doel
Het reglement wil organisatoren financieel en inhoudelijk ondersteunen om evenementen op een
duurzame manier te organiseren. De extra kosten die gemaakt worden om een evenement duurzaam te
organiseren, worden door dit reglement geheel of gedeeltelijk gecompenseerd.
Artikel 4: Beperking
De toekenning van deze subsidie gebeurt binnen de in de gemeentelijke begroting voorziene kredieten.
In deze zin kan het aantal organisaties die in aanmerking komen voor subsidiëring beperkt worden zodat
de subsidiëring een wezenlijke bijdrage kan beteken voor het evenement.
Het budget wordt verdeeld over twee jaardelen met een mogelijkheid van overdracht tussen de jaardelen
indien het budget van een jaardeel niet volledig uitgeput is. Elke erkende vereniging kan per kalenderjaar
één keer beroep doen op deze subsidie.
De mini-subsidie bedraagt maximaal 250 EUR. Voor evenementen die georganiseerd worden door een
erkende vereniging die geen werkingssubsidie ontvangt, bedraagt de maximale subsidie 1500 EUR.
Reguliere werking van een vereniging komt niet in aanmerking voor ondersteuning in het kader van dit
reglement.
Artikel 5: Criteria
1. Basiscriteria


Het evenement wordt georganiseerd door een erkende Retiese organisatie.



Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied van Retie en toegankelijk zijn voor iedere
geïnteresseerde.



De organisatie sluit alle verplichte verzekeringen af en vraagt de nodige vergunningen aan. De
organisatie treft alle maatregelen om de veiligheid en het goede verloop van het evenement te
garanderen.



Evenementen die al op een andere manier een subsidie ontvangen van de gemeente - de
gewone werkingssubsidie uitgezonderd -, komen niet in aanmerking voor ondersteuning in het
kader van dit reglement.



De organisatie brengt het officiële gemeentelijke logo in de huisstijl van de gemeente aan op
alle promotiematerialen samen met de vermelding “met de steun van gemeente Retie”. Het
gemeentelijke logo krijgt minstens dezelfde ruimte en plaats toegewezen als sponsors die een
financiële of materiële ondersteuning in dezelfde grootteorde bieden.

2. Beoordelingscriteria
Actie
Hoe aantonen
CATERING
vegetarisch en/of veganistisch alternatief

punten

foto cateringstand of factuur cateraar

5

gratis leidingwater in glas of beker
foto van aanbod op het terrein

10

max. 25 km tussen depot cateraar en evenementenlocatie
factuur van cateraar

5

MATERIAAL
drukwerk in duurzaam papier en inkt
factuur drukkerij

10

enkel digitale promotie
verklaring op eer

10

cashless of duurzame jetons (gerecycleerd plastiek, hout of ander circulair materiaal)
factuur leverancier

10

AFVAL
wisselbekers of glas
factuur leverancier

5

verbod op cateringmaterialen in plastiek (rietjes, bestek, borden, bakjes, …)
verklaring op eer

10

verbod op ballonnen, confetti, gadgets en flyers
vermelding op promotiematerialen en op terrein

10

ENERGIE
LED-verlichting op het hele terrein (inclusief podium)
factuur leverancier

20

WATER
vacuümtoiletten
factuur leverancier

30

waterbesparend toiletsysteem met stromend water
factuur leverancier

10

MOBILITEIT
gratis busvervoer
factuur leverancier

20

bewaakte fietsstalling
verklaring op eer

10

faciliteren carpoolmatching
screenshots of afbeeldingen carpoolsysteem

10

SENSIBILISERING EN LOKALE VERANKERING
communicatie over duurzame doelstellingen en initiatieven op website en terrein
foto’s en screenshots

20

gratis tickets voor buurtbewoners
verklaring op eer

5

toiletten voor rolstoelgebruikers
factuur leverancier

5

3. Subsidiebedragen


11-25 punten: 100 EUR



26-50 punten: 250 EUR



51-75 punten: 500 EUR



76-100 punten: 750 EUR



101-150 punten: 1000 EUR



151 punten en meer: 1500 EUR

Artikel 6: Indiening aanvraag
Elke aanvraag moet aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht en moet
duidelijkheid verstrekken over:
- identiteit van de aanvragers
- voorstelling van het evenement, met een beschrijving aanpak van de acties zoals beschreven in artikel
5.
Na afloop van het evenement bezorgt de organisator het college van burgemeester en schepenen een
evaluatieverslag met de nodige bewijsstukken.
De aanvragen en evaluatieverslagen dienen te gebeuren op de voorziene invulformulieren.
Aanvragen moeten voor 30 oktober ingediend worden indien de organisatie plaats vindt tussen 1 januari
en 31 juli volgende op deze indiendatum en voor 31 mei indien de organisatie plaats vindt tussen 1
augustus en 31 december volgend op deze indiendatum. Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1
maart 2020 en 31 juli 2020 kunnen aanvragen ingediend worden tot twee weken voor de start van het
evenement.
Laattijdige aanvragen kunnen nog behandeld worden mits de aanvrager het laattijdig indienen grondig
motiveert en voor zover er nog middelen beschikbaar zijn in het budget.
Artikel 7: Beoordeling
De beoordeling van de ingediende aanvraagdossiers gebeurt door het college van burgemeester en
schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing uiterlijk op 1 december
voor evenementen die tijdens de eerste jaarhelft plaatsvinden en uiterlijk op 1 juli voor evenementen die
tijdens de tweede jaarhelft plaatsvinden. Bij laattijdig ingediende aanvragen wordt de beslissing uiterlijk
twee maanden na de indiening van het dossier genomen door het college van burgemeester en
schepenen.
De subsidie wordt uitbetaald uiterlijk 2 maanden na de ontvangst van het evaluatieverslag. Indien
prefinanciering noodzakelijk is om het evenement te kunnen organiseren, kan de organisatie een
voorschot aanvragen.
Wanneer tijdens de eerste jaarhelft aan een goedgekeurd aanvraagdossier het maximale subsidiebedrag
niet toegewezen wordt omwille van een groot aantal goedgekeurde aanvragen, kan het college van
burgemeester en schepenen een voorwaardelijk extra subsidiebedrag toewijzen. Indien het budget voor
de tweede jaarhelft niet uitgeput is, zoals bepaald in artikel 4, kan dit voorwaardelijke extra bedrag
uitgekeerd worden.
Artikel 8:
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of als de activiteiten de goede naam en het imago
van het gemeentebestuur Retie schaden, kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende
subsidie geheel of gedeeltelijk van de organisatie terugvorderen en de betrokkene eventueel uitsluiten
van verdere subsidiëring.
Artikel 9: Werking
Dit reglement is geldig tot 31 december 2025.
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