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Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Subsidiereglement voor het inleggen van fuifbussen.
Aanleiding en doel
Sinds 2020 is er vanuit provincie Limburg een nieuw reglement voor fuifbussen van toepassing. Tot eind 2019 waren
de bussen gratis voor de organisatoren van fuiven, sinds 2020 wordt door de provincie nog maar 50% (met een max
van € 400,00 per bus) van de factuur betaald. Verenigingen kunnen maximaal voor drie bussen een subsidie
aanvragen bij de provincie Limburg. De overige 50% is een grote kost die zwaar doorweegt voor verenigingen.
Met dit reglement wil het gemeentebestuur de Peltse verenigingen ondersteunen om de fuifbus te kunnen blijven
aanbieden. Het is vooral voor jongeren een verkeersveilige manier om zich te verplaatsen van en naar een fuif.
Bovendien wordt de verkeershinder op de locatie zelf beperkt.
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Het gemeentelijk reglement op de toekenning van werkingssubsidies aan de Pelter verenigingen.
Financiële impact en visum
De jaarlijkse kost wordt op basis van het actueel aantal fuiven in Pelt geraamd op € 3500,00.
Motivering
Dit reglement is verbonden aan het provinciaal reglement op fuifbussen zoals goedgekeurd door de provincieraad op
20 november 2019. Verenigingen komen slechts in aanmerking voor ondersteuning vanuit dit gemeentelijk
subsidiereglement als ze al een goedkeuring tot subsidie hebben ontvangen van de provincie Limburg.
Het provinciaal reglement is enkel van toepassing op aanvragen door jeugdverenigingen, sportverenigingen en
studentenverenigingen. De belangrijkste voorwaarden verbonden aan de subsidietoekenning vanuit het provinciaal
subsidiereglement zijn:
- Het gaat om een Limburgse vereniging en een openbare fuif op Limburgs grondgebied.
- De fuiforganisator stelt een busmaatschappij aan én spreekt de routes af met de busmaatschappij. De
fuiforganisator beslist daarbij hoe lang of hoe kort de fuifbus rijdt en hoeveel fuifbussen hij wenst in te leggen. Dit
moet vanzelfsprekend wel wettelijk verlopen (vb. verplichte rij- en rusttijden respecteren). De fuifbusroute heeft
geen minimum aantal haltes meer en de rit heeft geen maximum duur meer.
- Voor eenzelfde fuif kan een vereniging voor maximum 3 fuifbussen een subsidie aanvragen.
- De subsidie kan toegekend worden voor een fuifbus op eender welke dag met uitzondering van 31 december
(oudejaarsnacht).
- Aanvragen worden uiterlijk 2 maanden na de fuifdatum ingediend via het digitaal aanvraagformulier.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT :
Artikel 1.- Voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen
Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke ondersteuning voor het inleggen van fuifbussen moet de
aanvragen aan volgende voorwaarden voldoen:
- De aanvrager heeft reeds een goedkeuring tot subsidie ontvangen vanuit het reglement op de provinciale
fuifbussen van de provincie Limburg zoals goedgekeurd door de provincieraad op 20 november 2019.
- De aanvrager voldoet aan de omschrijving van de basisvoorwaarden om als een Pelter vereniging beschouwd te
worden zoals omschreven onder punt 3 van het gemeentelijk reglement op de toekenning van werkingssubsidies
aan de Pelter verenigingen. Omwille van de koppeling aan het provinciaal reglement zullen enkel de
jeugdverenigingen en de sportverenigingen in aanmerking komen voor ondersteuning voor het inleggen van
fuifbussen.
- De aanvrager is de enige organisator van de fuif.
- De fuif vindt plaats op het grondgebied van Pelt.
- Er kan maximum ondersteuning gevraagd worden voor 3 bussen.
- Verenigingen komen elk jaar één keer in aanmerking voor deze subsidie.
- De aanvrager maakt zijn activiteit bekend bij het grote publiek door middel van gerichte promotiekanalen en
gebruikt daarbij altijd het gemeentelogo. Dit logo wordt door de gemeente ter beschikking gesteld.
- Het vervoer wordt door de aanvrager gratis aangeboden.
Artikel 2.- Subsidie
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de werkelijke kosten voor het inleggen van een fuifbus, met een
maximum van € 400,00 per fuifbus en 3 bussen per fuif.
Artikel 3.- Verloop aanvraag
- De aanvragen kunnen enkel worden ingediend via het online formulier ‘subsidie fuifbussen’.
- Deze aanvraag gebeurt, ten laatste één maand, na de datum van een gunstige beslissing van de provincie op basis
van het provinciaal reglement.
- Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag voor advies bezorgen aan de jeugdraad en beslist
over het subsidiebedrag.
- Het subsidiebedrag wordt overgemaakt aan de aanvrager, binnen de 30 dagen na de gunstige beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4.- Slotbepaling
Dit reglement gaat in op de dag van de goedkeuring door de gemeenteraad.
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en
bekend gemaakt.
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