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2022_GR_00534 Toekenning van een nominatieve subsidie aan Kollekasteel vzw voor de
algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring
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 21 april 2022 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 2022 aan: Kollekasteel vzw, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Gent 3.000 euro, die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het
college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen (zie gekoppeld
besluit).
Kollekasteel vzw: 3.000 euro
Kollekasteel vzw staat in voor het goede beheer van het Kollekasteel, als ook van de omringende
gronden (tuinen). De vzw stelt het kasteel en de tuinen ter beschikking van allerlei
jeugdwerkingen, verenigingen en buurtbewoners voor het organiseren van kleine evenementen
en activiteiten en organiseert ook zelf enkele activiteiten in samenwerking met deze
verenigingen.
De uitbetaling van de toelage zal gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door
overschrijving op rekeningnummer BE97 9796 3504 4049 van Kollekasteel vzw,
Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Gent.
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. De overgemaakte
stukken werden in orde bevonden. Kollekasteel vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het
bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële
toestand. 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:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 24/05/22
Vastleggingnummer(s): 5622500405
Voorgestelde uitgaven: € 3.000,00
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
Totaal

Cultuurdienst
341130002
E subs.
Niet_Relevant
3.000 EUR
3.000 EUR

Verwachte ontvangsten: € 0,00

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 3.000 EUR
- die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van
burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan Kollekasteel vzw,
Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Gent voor de algemene jaarwerking.

