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VRIJETIJDSZAKEN - cultuur 

DOSSIER NR. ONTWERP 

BRON JL 

AANPASSING REGLEMENT BETREFFENDE DE ERKENNING VAN CULTURELE 
VERENIGINGEN EN HET TOEKENNEN VAN WERKINGSSUBSIDIES. GOEDKEURING 
ACTUALISATIE EN VASTSTELLING. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet , in het bijzonder artikel 42; 

Gelet op het verzoek van de cultuurraad dd.21/I0/2015 tot actualisering van het bestaande reglement 
dd.O 1/10/1989 betreffende de erkenning van Meense culturele verenigingen en het toekennen van
werkingssubsidies aan culturele verenigingen;

Overwegende dat de stad Menen door dit reglement beoogt om impulsen te geven aan het culturele 
gemeenschapsleven door financiële ondersteuning te verlenen aan verenigingen die hieraan regelmatig een 
bijdrage leveren. Bedoeling is eveneens om het beschikbare budget op een rechtvaardige manier te verdelen, 
dit op basis van een eenvoudig en transparant puntensysteem; 

Overwegende dat er nood was aan een een transparanter puntensysteem , in functie van een duidelijker en 
eenvoudiger erkennings- en subisiereglement; 

Gelet op de besprekingen binnen de werkgroep met afgevaardigden uit de cultuurraad, die hiertoe periodiek 
samenkwam ter uitwerking en opmaak van het reglement; 

Gelet op het advies van de cultuurraad dd.25/05/2016; 

Gelet op de ontwerptekst van reglement betreffende de erkenning van culturele verenigingen en het 
toekennen van werkingssubsidies verenigingen, dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd; 

Overwegende dat het gewijzigde reglement in werking treedt vanaf het nieuwe werkjaar, dit is vanaf O 1 
september 2016; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 13/06/2016; 

1 GOEDGEKEURD 

ARTIKEL 1 

1:8'.J EENPARIG 1 JA 1 NEEN 1 0NTHOUDING(EN) 

vul hier de namen van de raadsleden en hun stemgedrag in, indien geen eenparige 
beslissing 

Het reglement betreffende de erkenning van Meense culturele verenigingen en het toekennen van 
werkingssubsidies aan culturele verenigingen, wordt goedgekeurd en vastgesteld als volgt: 
















