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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 31 MAART 2022
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Ann Kauffmann, Hans Proost,
Louis Dirkx, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Reglement voor de ondersteuning van schoolfeesten in het basisonderwijs.
Aanleiding en doel
Binnen het meerjarenplan worden jaarlijks kredieten voorzien om een gemeentelijke ondersteuning te verlenen
voor schoolfeesten in het basisonderwijs.
De ondersteuning wordt gezien in de vorm van materialen die scholen kunnen verkrijgen bij een leverancier of
handelaar die door de gemeente wordt aangesteld.
Juridische gronden
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Financiële impact en visum
Binnen het meerjarenplan worden jaarlijks de bedragen voorzien voor het ondersteunen van schoolfeesten in het
basisonderwijs.
Motivering
Het gemeentebestuur gelooft in de waarde van een hechte samenleving. Met dit reglement wil het
gemeentebestuur het Pelter basisonderwijs ondersteunen in het ‘onder elkaar komen’ bij schoolfeesten.
De gemeenteraad is bevoegd voor het opmaken van de gemeentelijke subsidiereglementen en delegeert de
toepassing ervan aan het college van burgemeester en schepenen.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :
Artikel 1.Het reglement voor de ondersteuning schoolfeesten wordt als volgt vastgesteld:
Reglement voor de ondersteuning van schoolfeesten in het basisonderwijs in Pelt
1. Doel
Het gemeentebestuur gelooft in de waarde van een hechte samenleving. Ook onze kleuter- en lagere scholen spelen
hier een belangrijke rol in. Met dit reglement wil het gemeentebestuur het Pelter basisonderwijs ondersteunen in het
‘onder elkaar komen’ bij schoolfeesten.
2. Begripsbepaling
Aanvrager: een erkende Pelter onderwijsinstelling .
Basisonderwijs: het onderwijs gericht op kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar.
Schoolfeest: een activiteit die openstaat voor leerlingen en ouders van de school en die doorgaat buiten de reguliere
schooluren en dagen.
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3. Basisvoorwaarden
Voor het aanvragen van de ondersteuning van een schoolfeest moet de school gelegen zijn op het grondgebied van
Pelt en erkend zijn door de Vlaamse gemeenschap. Het schoolfeest richt zich tot alle leerlingen van de school.
Deze ondersteuning mag niet gecumuleerd worden met andere toelagen van de gemeente Pelt voor dezelfde actie.
4. Sectorale voorwaarden
Dit reglement handelt over de ondersteuning van basisscholen bij het organiseren van een schoolfeest.
Elke basisschool kan per jaar slechts één ondersteuning aanvragen voor een schoolfeest.
De ondersteuning voor schoolfeesten kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene aanvraagformulier
in te vullen en in te dienen. Het aanvraagformulier is online beschikbaar via de website van de gemeente Pelt.
De aanvraag bevat volgende gegevens:
 naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de onderwijsinstelling;
 plaats en datum van de activiteit, eventuele deelnameprijs, beoogde doelgroep (kleuters en/of leerlingen lager
onderwijs)
 keuze van de materialen waarover men wil beschikken.
5. Budget
Binnen het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget voorzien om onder de voorwaarden van dit reglement, een
gemeentelijke ondersteuning te verlenen voor de organisatie van schoolfeesten door erkende onderwijsinstellingen
uit het basisonderwijs of hun ouderraden.
De ondersteuning wordt gezien in de vorm van materialen die scholen kunnen verkrijgen bij een leverancier of
handelaar die door de gemeente wordt aangesteld.
De ondersteuning wordt als volgt vastgesteld:
Een basisbedrag van 50,00 euro per schijf van 250 leerlingen:
 0-250 leerlingen = 50,00 euro
 251-500 leerlingen = 100,00 euro
 501-750 leerlingen = 150,00 euro
 + 750 leerlingen = 200,00 euro
Aangevuld met een vast bedrag per leerling van 1,00 euro.
en kan uitsluitend worden gebruikt voor alle soorten materialen die jaarlijks door het college van burgemeester en
schepenen in een lijst worden opgenomen. Tot het vastgestelde maximumbedrag zal de factuur van de aangestelde
leverancier door de gemeente worden betaald. De school of ouderraad kan evenwel tegen de bedragen, vermeld op
de lijst, nog bijkomende materialen bestellen bij de leverancier. Deze kosten zijn evenwel voor rekening van de school
of ouderraad.
5.1.1. Aanvraag
Het exacte bedrag waarop de school een beroep kan doen wordt jaarlijks bepaald in de maand februari op basis van de
leerlingenaantallen op de eerste schooldag van februari.
De school geeft jaarlijks via een webformulier deze aantallen door en het ondersteuningsbedrag wordt per
collegebesluit vastgelegd.
De aanvragen voor deze ondersteuning kunnen worden ingediend vanaf het jaarlijks vastleggen van het
ondersteuningsbedrag door het college in de maand februari en uiterlijk tien werkdagen vooraf.
5.1.2. Levering
Alle materialen worden door de leverancier op het door de aanvrager opgegeven adres geleverd en afgehaald. In
samenspraak tussen leverancier en aanvrager zal een geschikt moment worden afgesproken wanneer dit kan
gebeuren.
In geval van schade aan de materialen wordt deze door de aanvrager aan de leverancier vergoed. Het
gemeentebestuur is hierin geen betrokken partij.
5.1.3. Controle
De gemeente kan tot 12 maanden na afloop van het schoolfeest informatie opvragen ter staving van de activiteit.
Minstens moet de aanvrager binnen deze termijn desgevraagd een uitnodiging, flyer of affiche kunnen voorleggen
voorzien van het logo van de gemeente Pelt of aangevuld met de zin ‘met de steun van de gemeente Pelt’, alsmede 5
sfeerfoto’s.
Indien niet kan aangetoond worden dat het om een ’schoolfeest’ gaat in de zin van dit reglement, is de gemeente
gerechtigd de aan de leverancier betaalde bedragen bij de aanvrager terug te vorderen.
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6. Betwistingen / Beroep
Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt
gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de ondersteuning
aan de aanvrager, schriftelijk of per mail gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Tegen
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan een beroep tot vernietiging bij de Raad van State
worden ingesteld.
Artikel 2.Dit reglement treedt in werking vanaf 01 april 2022.
Artikel 3.Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het
Decreet over het lokaal bestuur.

Namens de gemeenteraad :

.

de secretaris
get. Peter Spooren

de voorzitter
get. Juul Vrolix

voor eensluidend uittreksel:
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