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◼ PUNT A.x ◼ 

Punt A.x: Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017 tot goedkeuring van een 

reglement voor de erkenning van evenementenspeerpuntacties en goedkeuring van een reglement 

voor de erkenning en subsidiëring van evenementenspeerpuntacties   

TOELICHTING 

feiten en context 

De gemeente wenst logistieke ondersteuning aan te bieden bij het organiseren van evenementen en 

activiteiten. Omdat het bestuur bijkomend wil inzetten op afvalarme evenementen en ook op 

toegankelijke en inclusieve evenementen wordt een aanpassing van de modaliteiten voor een 

evenementenspeerpuntactie voorgesteld.  

argumentatie  

- Na de goedkeuring van een aangepast reglement voor het gebruik van materialen van de 

uitleendienst, dat werd aangevuld met artikelen om afvalarme evenementen te faciliteren; is het ook 

aangewezen het reglement voor de erkenning van de evenementenspeerpuntacties aan te passen: de 

doorverhuur van herbruikbare bekers en de verkoop van PMD+ zakken vallen niet onder de 

vrijstelling van retributie in een evenementenspeerpuntactie.  

- Het bestuur wenst ook in te zetten op toegankelijke evenementen. Omdat we vinden dat 

evenementen voor iedereen toegankelijk moeten zijn, willen we de verplichting opleggen om een 

toilet geschikt voor mindervaliden te voorzien op de evenementensite voor elk evenement dat een 

evenementenspeerpunt krijgt toegewezen. Omdat we de organisatoren hierin willen ondersteunen 

zullen we een toelage voorzien wanneer de huur van een mindervalidentoiletcabine noodzakelijk is.  

advies 

- cultuurraad van 23 februari 2022 

- jeugdraad van 24 februari 2022 

- sportraad van 20 april 2022 

JURIDISCH KADER 

- decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

-  besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2017 tot goedkeuring van een reglement voor de 

erkenning van evenementenspeerpuntacties 

- besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2022 tot vaststelling retributie en goedkeuring van een 

reglement voor het gebruik van materialen van de gemeentelijke uitleendienst 

FINANCIEEL KADER  

- De beslissing heeft betrekking op de volgende actie: A000415 we passen het reglement 

speerpuntacties aan in functie van inclusieve en toegankelijke evenementen. De uitgaven van deze 

beslissing worden geraamd op 1.500 euro en zijn voorzien op raming R001486. 

BESLUIT 

Artikel 1: 

De beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2017 tot erkenning van evenementenspeerpuntacties 

wordt opgeheven. 

Artikel 2: 

De gemeenteraad keurt het reglement voor de erkenning en subsidiëring van 

evenementenspeerpuntacties goed als volgt 

REGLEMENT EVENEMENTENSPEERPUNTACTIE 

1. WAT? 

Een evenementenspeerpuntactie is een unieke grote manifestatie die moet beantwoorden aan de 

volgende criteria: 

- Het betreft een manifestatie die maximum één keer per jaar wordt georganiseerd door een erkende 

Zoerselse vereniging. (jeugd- sport- of sociaal-culturele vereniging) 

- Het evenement kent een uitstraling buiten de gemeentegrenzen. 



- Het verwachte aantal bezoekers of deelnemers is minimum 500, met uitzondering van evenementen 

voor de doelgroep personen met een beperking, waarvoor het verwachte aantal bezoekers of 

deelnemers minimum 250 is. 

2. VOOR WIE? 

Elke erkende Zoerselse vereniging kan één keer per jaar een aanvraag voor een 

evenementenspeerpunt laten erkennen.  

3. PROCEDURE 

- Een aanvraag moet uiterlijk twee maanden op voorhand worden ingediend bij respectievelijk de 

diensten jeugd, sport of cultuur.  

- De sectoradviesraad (jeugdraad, sportraad, cultuurraad) waaronder de aanvragende erkende 

vereniging ressorteert, dient een positief advies te formuleren bij de aanvraag tot erkenning van een 

manifestatie als evenementenspeerpuntactie. 

- Het schepencollege beslist over de definitieve erkenning. 

4. VRIJSTELLING VAN RETRIBUTIE GEMEENTELIJKE MATERIALEN EN LOKALEN 

- Via erkenning van een evenement als evenementenspeerpuntactie krijgt de organiserende erkende 

vereniging gratis logistieke ondersteuning van materialen van de uitleendienst, in de mate dat het 

materiaal ter beschikking is. De organisator dient voor een evenementenspeerpuntactie geen 

retributie te betalen voor het toegewezen voorradige materiaal van de uitleendienst. Deze 

vrijstelling van retributie geldt niet voor artikelen die in de materialenlijst  van het reglement voor 

het gebruik van materialen van de gemeentelijke uitleendienst apart staan opgesomd onder de 

rubriek ‘niet van retributie vrij te stellen artikelen met vast tarief voor alle gebruikersgroepen’. Ook 

mogelijke extra services zoals bijkomend transport dat niet standaard is voorzien in het reglement 

voor het gebruik van materialen van de gemeentelijke uitleendienst, vallen niet onder de vrijstelling 

van retributie.  

- Via erkenning van een evenement als evenementenspeerpuntactie kan de organiserende erkende 

vereniging gratis gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur, zoals vermeld in het 

retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur. 

5. VOORWAARDEN EN SUBSIDIËRING 

- Op de publicatie en de promotie voor het evenement dient vermeld te worden: ‘in samenwerking 

met gemeente & ocmw Zoersel’ 

- De organisator zorgt ervoor dat er een toilet geschikt voor mindervaliden aanwezig is op de 

evenementensite.  

- Organisatoren die op de evenementensite niet beschikken over een mindervalidentoilet, en daarom 

extern een toiletcabine geschikt voor mindervaliden moeten huren, kunnen een toelage aanvragen 

bij de dienst jeugd, sport of cultuur (de dienst waaronder de erkende vereniging ressorteert). Deze 

toelage bedraagt maximum 300 euro per speerpuntevenement, maar kan nooit groter zijn dan de 

betaalde huurprijs voor een mindervalidentoiletcabine, zoals vermeld op het binnengeleverd factuur 

en het betalingsbewijs. 

 

 

 


