De gemeenteraad
Besluit

2020_GRMW_00583 Toekenning van een nominatieve subsidie aan Willemsfonds - Het
Betere Boek voor de algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 22 juni 2020
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram
Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters,
ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi
De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara
Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de
heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn
Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya;
mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt;
mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; mevrouw
Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris
Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw
Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja
Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw
Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Sami Souguir

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
 Het collegebesluit van 5 maart 2020 tot goedkeuring van de principiële lijst nominatieve
subsidies kunst, cultuur en erfgoed

Motivering

Het betreft de definitieve toekenning en uitbetaling van een nominatieve subsidie voor
algemene jaarwerking 2020 aan:
 Willemsfonds - Het Betere Boek, Vrijdagmarkt 24-25 te 9000 Gent: 10.000 euro
die nominatief in de principiële lijst 2020, principieel goedgekeurd in zitting van het college van
burgemeester en schepenen van 5 maart 2020, is opgenomen (zie gekoppeld besluit).
Willemsfonds - Het Betere Boek: 10.000 euro
Het jaarlijks literair festival Het Betere Boek wordt georganiseerd door Het Willemsfonds Gent
en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste literaire manifestaties in Vlaanderen met een zeer
grote publieke belangstelling en dito media-aandacht. Naast een stevig, kwaliteitsvol literair
programma en de uitreiking van De Bronzen Uil worden ook een aantal randactiviteiten
georganiseerd die een breed publiek kunnen bekoren. Het festival focust vooral op
Nederlandstalige auteurs en hun nieuwe boeken, met bijzondere aandacht voor debutanten.
Door elk jaar een nieuw thema te kiezen wil men ook jaarlijks experimenteren met de inhoud en
met verschillende doelgroepen. Het Betere Boek licht kwalitatieve boeken en auteurs uit en
tracht op die manier lezers toe te leiden naar goede leeservaringen. Het festival vult een leemte
op in het Gentse literaire landschap.
De uitbetaling van de toelage zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door
overschrijving op rekeningnummer BE39 0010 2817 2819 van Willemsfonds - Het Betere Boek,
Vrijdagmarkt 24-25 te 9000 Gent: 10.000 euro.
Deze subsidie dient te worden gebruikt voor de algemene jaarwerking.
De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te
delen aan het Stadsbestuur. Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie
gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan
gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. Bovenvermelde vzw heeft
volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: activiteitenverslag voorbije
werkjaar en inhoudelijke vooruitblik inclusief begroting huidige werkjaar. Bovenvermelde vzw
heeft haar balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de
Stad Gent overgemaakt. De overgemaakte stukken werden in orde bevonden.
Voormelde wet geeft de Stad Gent tot slot het recht om ter plaatse de aanwending van de
subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie
terugbetaald te worden. Tevens wordt voldaan aan art. 10 van het Decreet betreffende het
Cultuurpact d.d. 28 januari 1974.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Visum: Visum verleend
Vastleggingnummer(s): 5620500327
Voorgestelde uitgaven: € 10.000,00
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2020
Totaal

Cultuurdienst
341130002
E subs.
Niet_Relevant
10.000
10.000

Verwachte ontvangsten: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja

Bijgevoegde bijlage(n):


Dossier Het Betere Boek Willemsfonds 2019-2020 volledig

Beslissing

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 10.000
EUR – die nominatief in de principiële lijst 2020, principieel goedgekeurd in zitting van het
college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2020, is opgenomen – aan Willemsfonds Het Betere Boek, Vrijdagmarkt 24-25 te 9000 Gent voor de algemene jaarwerking.
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