STAD MECHELEN
REGLEMENT TOELAGEN AAN CULTURELE PROJECHTEN
Welke projecten komen in aanmerking?
Artikel 1
De projecten die voor betoelaging in aanmerking komen, maken gebruik van één of meerdere
kunstdisciplines (podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, vormgeving, letteren, audiovisuele
kunsten,...).
Projecten moeten (ver)nieuw(end) zijn en kunnen binnen dit reglement in principe driemaal
betoelaagd worden. Uitzonderlijke projecten kunnen na drie succesvolle edities worden betoelaagd
voor een meerjarige periode die uiterlijk afloopt na het eerste jaar van een volgende stedelijke
bestuursperiode.
De reguliere werking van een organisatie of kunstenaar wordt binnen dit reglement niet betoelaagd.
Wie beoordeelt?
Artikel 2
Het voorstel tot betoelaging wordt geformuleerd door de Stuurgroep Cultuurbeleid die bestaat uit:
- het departementshoofd Culturele Zaken
- een vertegenwoordiger van de raad van bestuur van de stedelijke Cultuurraad
- een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van Advies van het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur
- de cultuurbeleidscoördinator/afdelingshoofd Cultuurontwikkeling
- het afdelingshoofd Erfgoedontwikkeling
- een vertegenwoordiger van het Sociaal Huis.
Actieve waarnemers zonder stemrecht zijn:
- de schepen bevoegd voor cultuur, toerisme en deeltijds kunstonderwijs
- het personeelslid verantwoordelijk voor het team Gemeenschapsvorming (onderdeel van het
Cultuurcentrum).
De beoordelingscriteria
Artikel 3
Ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
gemeenschapsvorming, artistieke kwaliteit en relevantie, toegankelijkheid en bereik, duurzaamheid.
Deze criteria worden, niet-exhaustief, omschreven als volgt.
- Gemeenschapsvorming
Gemeenschapsvormend zijn activiteiten die de samenhang van de lokale gemeenschap versterken,
met bijzondere aandacht voor de participatie van diverse kansengroepen. Dit laatste blijkt onder
meer uit het effectief bereiken van doelgroepen zoals niet-hooggeschoolden, cultuurdiverse burgers,
personen met taalachterstand, personen in armoede,… De projecten kenmerken zich o.m. doordat
de betrokkenheid van de doelgroep en de procesmatige benadering even belangrijk zijn als het
artistieke resultaat. Ze leggen zich met andere woorden niet enkel toe op het realiseren van
artistieke projecten maar investeren in het betrekken van bepaalde doelgroepen bij het artistieke
proces.
- Artistieke kwaliteit en relevantie
Artistieke projecten laten, door hun creatieve kijk, interpretatie en inzicht, de toeschouwers en/of
deelnemers anders omgaan met de werkelijkheid. De projecten verhouden zich tot de
ontwikkelingen in de hedendaagse kunsten.

- Toegankelijkheid en bereik
Projecten die zich alleen richten op de eigen leden van een organisatie komen niet in aanmerking. Er
moet een publiek bereikt worden dat de eigen traditionele achterban van de organisator ruim
overschrijdt.
Projecten moeten verrijkend zijn voor een ruim en divers publiek. Kunstprojecten kunnen de
toegankelijkheid bevorderen door extra inspanningen te leveren voor het bereiken van
kansengroepen.
Ook is er aandacht voor de fysieke toegankelijkheid, voor het wegnemen van fysieke drempels die de
participatie van minder-mobiele personen bemoeilijken.
- Duurzaamheid
Duurzaamheid blijkt uit de impact die het project kan hebben op het lokale cultuurlandschap. Ook
een eenmalig project kan een blijvende impuls geven aan het Mechelse cultuurveld.
Organisatoren tonen ook aan welke inspanningen ze leveren om de ecologische voetafdruk van hun
project tot een minimum te beperken.
Wie komt in aanmerking
Artikel 4
De projectindiener beantwoordt aan al de volgende voorwaarden.
a) De projectindiener is een Mechelse niet-commerciële organisatie of vereniging, wat moet blijken
uit de werking én uit de niet-commerciële rechtsvorm, of een Mechelse kunstenaar.
b) Zijn/haar zetel, secretariaat, atelier of woonplaats is gevestigd in Mechelen.
c) De activiteiten waarvoor een toelage wordt aangevraagd vinden plaats in Mechelen en/of zijn
gericht op een Mechelse doelgroep.
d) De projectindiener beschikt over een eigen rekening.
e) De projectindiener voert een regelmatige boekhouding die zodanig georganiseerd is dat de
financiële controle door de Stad Mechelen mogelijk is.
De indieningsprocedure
Artikel 5
Projecten kunnen ingediend worden:
- voor 15 april (en worden dan uitgevoerd voor 30 juni van het daarop volgende jaar)
- voor 15 oktober (en worden dan uitgevoerd voor 31 december van het daarop volgende jaar).
Daartoe gebruiken de projectindieners het Aanvraagformulier voor Culturele Projecten (zie
www.mechelen.be).
De beoordelingsprocedure
Artikel 6
De Stuurgroep Cultuurbeleid toetst de ingediende projecten aan de vier criteria. Een project hoeft
niet aan alle criteria te voldoen en een project dat zich richt op één of enkele criteria is niet
minderwaardig tegenover een project dat aan alle vier probeert te beantwoorden.
De Stuurgroep Cultuurbeleid legt een met argumenten onderbouwd toelageadvies voor aan het
College van Burgemeester en Schepenen. Bij meerjarige betoelaging wordt aangegeven waaruit het
uitzonderlijke karakter van deze projecten blijkt.
Het college beslist over de toewijzing van de subsidie. Enkel bij gemotiveerd besluit kan het college
van het advies afwijken.
Artikel 7
Projecten die door hun kwaliteit en impact bewezen hebben dat ze intussen het Mechelse
cultuurlandschap structureel verrijken, kunnen na drie edities een aanvraag indienen voor een
meerjarige betoelaging, die echter nooit verder kan reiken dan het eerste jaar van een volgende
stedelijke beleidsperiode.

De Stuurgroep Cultuurbeleid adviseert het College van Burgemeester en Schepenen over de
aanvragen voor een meerjarige betoelaging. Het college beslist over de toewijzing ervan. Enkel bij
gemotiveerd besluit kan het college van het advies afwijken.

De toelage
Artikel 8
Het bedrag van de projecttoelage is maximum 2.500 euro. Voor meerjarig betoelaagde projecten
bedraagt het maximum 5.000 euro.
Vergoedingen, van welke aard ook, voor medewerkers van de aanvragende organisaties mogen niet
in de ingediende begroting worden opgenomen. Ook receptie- en representatiekosten komen niet in
aanmerking voor betoelaging.
De begroting moet eigen inkomsten vermelden voor een bedrag dat minstens even groot is als 20%
van de gevraagde toelage. De inzet van eigen medewerkers en eigen infrastructuur wordt niet als
eigen inkomsten aanzien.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de toelage oormerken opdat ze voor specifieke
uitgavenposten zou worden aangewend. Ook kan het college aan de toelage voorwaarden verbinden
en aangeven wat het beoogde effect is.
De uitbetaling
Artikel 9
Na de goedkeuring van de projectaanvraag en de definitieve vaststelling van de toelage zal de Stad
Mechelen het goedgekeurde bedrag storten volgens de volgende modaliteiten.
a) 70 % van het toegekende bedrag wordt gestort nadat de aanvrager de hem toegezonden
overeenkomst met de Stad Mechelen ondertekend terugstuurde.
b) Het saldo van het toegekende bedrag (30 %) wordt gestort na ontvangst en goedkeuring van de
verantwoordingsstukken van de 70 % van het toegekende bedrag.
c) De verantwoordingsstukken voor de laatste 30% moeten samen met het inhoudelijk
evaluatieverslag en het gedetailleerd financieel verslag van de betoelaagde activiteiten worden
ingediend.
De controle
Artikel 10
De toelage wordt aan de projectindiener uitgekeerd door overschrijving. Het College van
Burgemeester en Schepenen kan de toekenning van een toelage schorsen of intrekken indien
onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement en/of van het
collegebesluit niet zijn nageleefd. Toelagen die ten onrechte zijn toegekend kunnen steeds worden
teruggevorderd.
Het college kan een meerjarige toelage schorsen wanneer blijkt dat het project sterk afwijkt van de
toelageaanvraag.
Artikel 11
Indien de activiteiten waarvoor toelage werd aangevraagd niet kunnen plaatsvinden of indien
wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die bij de projectaanvraag verstrekt werden, deelt de
projectindiener dit onmiddellijk mee aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor
verantwoorde uitgaven blijven de toelagen verworven. Bij niet-doorgaan van het project moet het
saldo worden teruggestort. Bij verschuiven van de datum kan het college beslissen deze kredieten
vast te leggen en uit te keren volgens artikel 9.
Artikel 12
Binnen de 60 dagen na het beëindigen van het project worden een inhoudelijk evaluatieverslag over
de betoelaagde activiteiten en een gedetailleerd financieel verslag ingestuurd. Bij dit verslag worden

de verantwoordingsstukken gevoegd voor de laatste 30 %. Samen moeten zij tenminste het bedrag
van de ontvangen toelage bereiken.
Het gedetailleerd financieel verslag volgt nauwgezet de ingediende begroting. Wanneer
uitgavenposten bij de afrekening sterk afwijken tegenover de ingediende begrotingsposten, moet dit
verantwoord worden en kan het aanleiding geven tot verwerping door de stedelijke administratie. Bij
betwisting beslist het college.
Artikel 13
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de
verleende toelage te controleren.
Het budgettair kader
Artikel 14
De Gemeenteraad legt binnen zijn meerjarenplanning het budget vast voor de uitvoering van dit
reglement.
Communicatie
Artikel 15
Bij alle communicatie over het project wordt vermeld ‘Met de steun van de Stad Mechelen’ en wordt
de partnerversie van het stadslogo (zie www.mechelen.be) gebruikt.
Betoelaagde activiteiten worden door de organisatoren ingevoerd in www.uitdatabank.be.
Artikel 16
De leden van het College van Burgemeester en Schepenen en de Stuurgroep Cultuurbeleid worden
tijdig op de hoogte gesteld en/of uitgenodigd op de voor het publiek toegankelijke activiteiten van
het project.
In voege treden
Artikel 17
Dit reglement treedt in voege vanaf 2 september 2015.

