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Openbare vergadering
Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden
in een café- of restaurantuitbating in De Pinte - goedkeuring
De gemeenteraad
Feiten en context
Om zowel de Pintse horeca als de lokale muziekartiesten financieel extra te ondersteunen wil
het lokaal bestuur De Pinte een financiële tegemoetkoming mogelijk maken voor de Pintse
horeca bij de organisatie van een muzikaal optreden.
Hiervoor is een 'Reglement voor tegemoetkoming in de kosten van een muzikaal optreden in
café- en restaurantuitbatingen' uitgewerkt.
Dit reglement bepaalt de specifieke voorwaarden waaraan een aanvraag voor
tegemoetkoming moet voldoen.
Hogere regelgeving
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het 'Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal
optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte', zoals gehecht in bijlage, goed.
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Reglement voor tegemoetkoming in de
kosten voor een muzikaal optreden in een café- of
restaurantuitbating in De Pinte
goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 mei 2021

Art. 1
Binnen de grenzen van de daarvoor uitgetrokken kredieten kunnen de uitbaters van cafés en
restaurants op het grondgebied van De Pinte een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de
uitkoopsom die ze betalen voor een muzikaal optreden. Het muzikaal optreden moet plaatsvinden in
de gebruiksgelegenheid van het café of restaurant of op het terras en dit voor zover de richtlijnen om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dit toelaten. De totale duur van het optreden is
ten minste 60 minuten. Er wordt geen toegangsgeld gevraagd.
Art. 2
De tegemoetkoming bedraagt een derde van de uitkoopsom met een maximum van 150 euro per
dag. Ingeval tenminste de helft van de uitvoerders van het muzikaal optreden inwoners zijn van De
Pinte bedraagt de tegemoetkoming twee derden van de uitkoopsom met een maximum van 150
euro per dag.
Art. 3
De aanvraag voor een tegemoetkoming gebeurt ten laatste 14 dagen voor de datum van optreden bij
de dienst Cultuur van het lokaal bestuur, via een daartoe bestemd formulier.
De aanvraag bevat volgende gegevens:
- naam van onderneming en ondernemingsnummer
- naam en contactgegevens van de artiest of artiestengroep
- namen en adressen van de lokale artiesten ingeval de uitbater beroep wil doen op de verhoogde
tegemoetkoming voor lokale artiesten
- plaats, datum, uur en duur van het optreden
- de gevraagde uitkoopsom
- de geplande publiciteit
- een korte voorstelling van de artiest(engroep) en van de geplande uitvoering
Art. 4
Op alle publiciteit vermeldt de uitbater ‘met medewerking van Lokaal Bestuur De Pinte’ en plaatst hij
het logo van Lokaal Bestuur De Pinte.
Art. 5
De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften die gelden inzake het
vermijden van geluidsoverlast of andere hinder. De geluidsterkte mag niet meer dan 80 dB zijn.
Art. 6
Ten laatste 60 dagen na het optreden bezorgt de aanvrager de bewijsstukken aan de dienst Cultuur
van lokaal bestuur. Volgende bewijsstukken dienen voorgelegd:
- een door beide partijen (uitbater en uitvoerder) ondertekende overeenkomst waarop de plaats,

datum en duur van het optreden vermeld staan, alsook de overeengekomen uitkoopsom
- een bewijs van betaling van de uitkoopsom
- bewijsstukken van de gemaakte publiciteit
De aanvrager maakt voor zijn betalingsverzoek gebruik van het formulier zoals ter beschikking
gesteld door de dienst Cultuur.
Art. 7
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de uitbetaling van de tegemoetkoming goed.
Art. 8
Dit reglement treedt in werking vanaf de vijfde dag na publicatie en is van toepassing tot en met 31
december 2021. Voor muzikale optredens die georganiseerd worden voor 14 juni is de termijn zoals
bepaald in artikel 3, 1° lid, beperkt tot 3 dagen.

