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Fotofestival Lens op de Mens - toekenning extra toelage.
Aanleiding en doel
De organisatie van het tweejaarlijks fotofestival Lens op de Mens is sinds deze editie (2021) in handen van een vzw
die ontstaan is uit de voormalige werking. De vzw ontvangt voor de organisatie van het festival ondersteuning van de
gemeente op financieel, logistiek en communicatief vlak.
De toelage werd als volgt voorzien: €7.800 in het voorbereidingsjaar, €18.200 in het festivaljaar. Deze toelage is voor
de gehele legislatuur in het meerjarenplan voorzien en wordt niet geïndexeerd.
Daarnaast is overeengekomen dat de vzw eenmalig kan aankloppen bij de gemeente voor een extra toelage indien
zij in het overgangsjaar niet aan voldoende middelen geraakt.
Juridische gronden
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Financiële impact en visum
Deze toelage is niet voorzien in het meerjarenplan en dient voorzien te worden via aanpassing van de ramingen of
een aanpassing van het meerjarenplan.
De financieel directeur verleende op 15/03/2020 een voorlopig visum.
Motivering
Waar de organisatie vroeger gebeurde onder de vleugels van het AGB, gebeurt dit nu door de vzw die een festival op
snelheid overneemt. Om het parcours van het festival voor de toekomst verder te kunnen zetten, is het belangrijk
dat men meer financiële stabiliteit bereikt en dus naast de gemeentelijke subsidies ook nog op zoek gaat naar
andere inkomstenbronnen. Dat is bij een eerste editie door de nieuwe vzw niet evident. De editie van 2021 wordt
gezien als een ‘overgangseditie’ waarbij de gemeente nog extra bijspringt indien nodig.
Op basis van het budget van de editie van 2019 werd een inschatting gemaakt voor de hoogte van de vaste
gemeentelijke toelage zoals hoger omschreven, er hierbij rekening mee houdend dat de vzw de inkomsten (o.a. uit
het inschrijvingsgeld) kan recupereren. Er werd in deze raming uitgegaan van €15.000 eigen inkomsten via
sponsoring of subsidies van andere overheden.
De Vlaamse overheid heeft ten opzichte van de vorige editie van het festival serieus in de middelen gesnoeid. Het is
dus weinig haalbaar om een gelijkaardige subsidie te vergaren. Daarnaast brengt corona extra kosten met zich mee:
een aantal tentoonstellingen die tijdens de voorbije edities binnen plaatsvonden, zullen noodgedwongen naar buiten
moeten verhuizen. Hiervoor zal er extra materiaal aangekocht dienen te worden. Deze kosten waren oorspronkelijk
niet voorzien in de budgettering.
Om een festival van gelijkaardige (kwalitatieve en kwantitatieve) omvang ten opzichte van vorige editie te
organiseren, heeft de vzw dus te weinig middelen en lijkt een eenmalige toelage ten bedrage van €15.000
verantwoord.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT :
Artikel 1.Aan Lens op de Mens vzw wordt een eenmalige extra subsidie toegekend van 15.000 euro voor de organisatie van
het fotofestival editie 2021.
Artikel 2.- De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag de subsidie aan te
wenden tot betaling van de kosten gerelateerd aan dit festival.
Artikel 3.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering en de bekendmaking van dit besluit.
Artikel 4.Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
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