UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 23 maart 2004
Provincie LIMBURG
Stad 3840 BORGLOON

Aanwezig: Awouters Eric - burgemeester-voorzitter
Colla Christian, Ory Justin, Dedrij Ludo, Vandevelde Philippe,
Deneuker Danny, Roelands Willy, Colmonts Wilfrid, Latet Elly,
Deroulou Rudi, Jansen Els, Ghysens Alice, Moens Ingrid, Pirard
Marc, Claes Jean-Pierre, Derriks Guy, Goffings Jeanine, Sente Jean,
Wathion Bart, Vanmarcke-Delzeyne Veerle - raadsleden
Dirickx Ria - secretaris
Afwezig: Vandermeeren Rudi - raadslid

Goedkeuring toelagereglement carnavalverenigingen - herziening beslissing gemeenteraad van
24 november 1986.
DE GEMEENTERAAD,
Toelagereglement carnavalverenigingen Ridders van de Ceuleman en Ridders van de Kattekop –
herziening beslissing van 24 november 1986.
Gezien het toelagereglement voor de carnavalverenigingen Ridders van de Ceuleman en Ridders van
de Kattekop, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 november 1986;
Gezien aan deze beslissing uitwerking werd gegeven door het Provinciebestuur van Limburg op 5
dcember 1986;
Gezien in het huidig reglement geen rekening is gehouden met het voor carnaval heilige getal “11”;
Gezien de stad Borgloon deze carnavalverenigingen telkens bij hun 11-de verjaardag extra wil
ondersteunen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
BESLUIT.
Artikel 1. De beslissing van de gemeenteraad van 24 november 1986 i.v.m. de goedkeuring van het
toelagereglement voor de carnavalverenigingen wordt opgeheven en vervangen als volgt.
Artikel 2. Binnen de perken van de kredieten van elk jaar voorzien in de goedgekeurde begroting van
de stad worden voor de carnavalverenigingen toelagen verleend op basis van onderhavig reglement.
Artikel 3. Het toelagereglement wordt als volgt bepaald:
1.

De toelagen wordt verdeeld onder de carnavalverenigingen waarbij ¾ gaat naar de Ridders van de
Ceuleman en ¼ naar de Ridders van de Kattekop.

2.

Bij de 11-de verjaardag van deze carnavalverenigingen zal de stad Borgloon een dubbele toelage
toekennen.
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3. De toelage zal worden aangewend voor het inrichten en bekostigen van de jaarlijkse
prinsenverkiezing en de carnavalstoet.
4. Iedere vereniging zal in de loop van de maand maart aan de stad Borgloon een verslag
over het afgelopen werkjaar laten geworden.
5. De toelagen gaan rechtstreeks naar de vereniging: bij opening van een bankrekening
waarvoor volmachten zijn vereist, kan één bestuurslid de toelage innen. In de andere
gevallen zal een volmacht worden gevraagd aan de voorzitter en secretaris.
Artikel 4. De gemeenteraad wordt belast met de uiteindelijke toekenning van de toelagen volgens dit
reglement.
Artikel 5. De begunstigden zijn op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag
gehouden de toelage aan te wenden als tussenkomst in de kosten voor het inrichten van de jaarlijkse
prinsenverkiezing en de carnavalstoet.
Artikel 6. De begunstigden worden geheel vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet van
14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen, zonder dat zij evenwel worden ontslagen van de verplichtingen volgende uit de bepalingen
van artikel 3 en 7, eerste lid 1° van deze wet.
Artikel 7. Dit toelagereglement is van toepassing met ingang van 23 maart 2004.
Artikel 8. Dit besluit ter kennis te brengen van mevrouw de gouverneur der provincie conform artikel
28 van het decreet van 28 april 1993.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
Op bevel:
De secretaris,
get. Vera LEEMANS

De burgemeester-voorzitter,
get. Eric AWOUTERS

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,
De secretaris,

De burgemeester,

Vera LEEMANS

Eric AWOUTERS
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