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Reglement ter ondersteuning van het culturele
verenigingsleven en de organisatie van inspraak en 

participatie in het lokaal cultuurbeleid
(Reglement Cultuur)

Goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 26.11.2019

Van kracht op 01.01.2020



2

2 grote luiken

 6 reglementen, waarvan 5 subsidiereglementen cultuur

 Vernieuwde inspraak en participatie in lokaal cultuurbeleid

= Gericht, verfijnd & stimulerend

= Grotere betrokkenheid Cultuurraad (voorheen Raad voor Cultuur en Kunst)

= Betere dienstverlening: Cultuurdienst wordt Dienst Lokaal Cultuurbeleid  

(cultuurcentrum)

 Bijzonder participatietraject

Footer
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Participatietraject

 Intensieve samenwerking met Raad voor Cultuur en Kunst

 Grote betrokkenheid van het werkveld

• Stappenplan + sneuvelnota voorgelegd aan Raad

• Bevraging van alle verenigingen aangesloten bij de Raad

• Verwerking bevraging en overleg Raad verwerkt in een strategisch kader/conceptnota

• Conceptnota: bespreking met Raad + participatieavond met verenigingen

• Ontwerpreglement: teruggekoppeld aan Raad, werkgroep Raad en werkgroep sectoren

• Verwerking van alle opmerkingen en suggesties vanwege het werkveld

• Positief eindadvies Raad voor Cultuur en Kunst

Footer
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6 reglementen cultuur

 Erkenning als subsidieerbare culturele vereniging

 Basis- en werkingssubsidie

 Subsidie voor het organiseren van muziekonderricht

 Stimulanssubsidie

 Tussenkomst uitrusting sectoren

 Investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur

Footer
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I. Erkenning als subsidieerbare culturele vereniging

 Voorwaarde voor subsidiëring

 Erkenning door Cultuurraad

 Toekenning deelsector

 Kan altijd, niet 1x per jaar

 Erkenning valt samen met een beheers- en beleidscyclus, niet met een legislatuur

Footer
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II. Basis- en werkingssubsidie

 Verhoogd tot 40.000 euro / jaar

 Exclusief voor culturele verenigingen

 Geen verplichte activiteit meer

 Jaarlijkse keuze

Footer
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Basissubsidie

 Forfaitair bedrag van € 250

 Vanaf maand na oprichting

Footer
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Werkingssubsidie

 Op basis van punten voor activiteiten

 Activiteitenlijst per deelsector (100 punten verdeeld per sector):

• Muziek: koor / muziekensemble

• Muziek: harmonie / fanfare

• Theater

• Dans en volkskunst / folklore

• Beeldende kunst, fotografie en media

• Vorming en recreatie/culturele vrijetijdsbesteding

 Bonussector voor iedereen (100 punten)

• Duurzaamheid & aandacht voor kansengroepen structureel binnen de werking van de verenigingen integreren

Footer
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III. Subsidie voor het organiseren van 
muziekonderricht

 Nieuw!

 € 40 per leerling

 Niet combineerbaar met basis- of werkingssubsidies

 Gericht op algemene muzikale vorming en cursussen instrument

 Leerprogramma richt zich op doorstroming naar DKO

Footer
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IV. Stimulanssubsidie

 Nieuw!

 € 5.000 per jaar

 Nieuwe, vernieuwende of experimentele initiatieven

 Initiatieven:

• Projecten

• Activiteiten

• Maatregelen

 Bijdragen tot realisatie van beleidsprioriteiten

 Stimulansteam biedt ondersteuning

Footer
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Beleidsprioriteiten 2020-2025

 Wijk- en buurtgerichte initiatieven met een sterk culturele inslag

 Initiatieven die talentontwikkeling bevorderen

 Transversale initiatieven

 Initiatieven die verschillende gemeenschappen en/of generatie betrekken

 Initiatieven die actief de culturele cohesie tussen inwoners met diverse 
sociaaleconomische achtergrond bevorderen

 Initiatieven die het imago van Lommel uitdragen

Footer
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V. Uitrusting sectoren

 € 24.850 per jaar: evenredig verdeeld, solidariteit tussen de verenigingen

 4 sectoren

 Uitbreiding van de uitrusting

 3 verplichte activiteiten vallen weg (punten kan wel)

Footer
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Betoelaagde uitrusting 
 Koor / muziekensemble:

• Aankoop kledij / accessoires

• Aankoop originele partituren

 Fanfare / harmonie

• Aankoop uniformen

• Aankoop of herstelling of bescherming instrumenten

• Aankoop originele partituren

 Theater

• Aankoop decor

• Aankoop toneelkostuums

• Aankoop scripts/rechten

 Dans en volkskunst / folklore

• Aankoop kostuums

• Aankoop kledij / accessoires
Footer
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VI. Investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur

 Vereenvoudigde procedure

 Aankoop of nieuwbouw

• Tot € 50.000

 Verbouwing

• Tot € 10.000

 Inrichting of uitrusting

• Tot € 5.000

• Onroerend door bestemming

• Ook voor gehuurde infrastructuur

Footer
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Inspraak en participatie

 Verhoging dynamiek en betrokkenheid

 Bottum-up adviezen

 Geen strakke structuur

 Verenigingsleven + niet-georganiseerde Lommelaars/lokale artiesten

 Stimuleren van ontmoetingen

Footer



16

Cultuurraad

 Overkoepelend orgaan: max. 12 personen (toelage: € 1.500)

 Samenstelling via:

• Verenigingsplatform: afgevaardigden van de verenigingen

• Forum Cultuur: niet-georganiseerde kunstenaars, artiesten en cultuurdeskundigen

 Cultuur- en Kunstaanmoedigingsprijzen

 Gemeenschapsvormende activiteiten i.s.m. cultuurcentrum (€10.000 / jaar + 
verhoogd in 2024 i.f.v. groot gemeenschapsvormend project)

Footer
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Organisatie

 Cultuurloket met digitale aanvraagformulieren begeleiden de verenigingen

 Ondersteuning en begeleiding door de Dienst Lokaal Cultuurbeleid (cultuurcentrum)

 Na gemeenteraad november: infomomenten in december

 Reglementering van kracht op 1 januari 2020 (toegepast op werking 2019)

 Huidige Raad regelt de erkenningen tot samenstelling nieuwe Cultuurraad

Footer


