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Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed
Reglement kruisen en kapellen ter ondersteuning vrijwilligers
DE RAAD
Overwegende dat de Erfgoedraad een plan van aanpak wil maken met betrekking tot Klein
Religieus Erfgoed, meer bepaald kruisen en kapellen in de gemeente.
Enerzijds denken zij hierbij aan een reglement voor steun bij onderhoud door vrijwilligers
aan kapellen in de gemeente (vergoeding van gemaakte kosten), anderzijds willen zij voor
grote restauratiekosten aan kapellen een prioriteitenlijst opstellen, waarbij per jaar bv. 1
kapel kan worden aangepakt.
Hierbij zou deels een beroep kunnen gedaan worden op subsidies provincie onderhoud
niet-beschermde waardevolle gebouwen, anderzijds zou de gemeente een deel van de
kosten op zich kunnen nemen. Per jaar zou de erfgoedraad een minimaal budget van €
5000 hiervoor willen voorzien.
Overwegende dat het College, bij besluit van 15/7/2013, zich hierachter schaarde en het
voorstel presenteert aan de gemeenteraad.
BESLUIT
ART. 1. Het hierna volgende reglement goed te keuren.
“Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed”
Artikel 1 – Doelstelling
Kleine religieuze landschaps- en patrimonium elementen zoals kruisen en kapellen, zijn
stille getuigen van volksdevotie, gewoonten en tradities uit het verleden. Ze stellen de
huidige generatie in staat zich een beeld te vormen van hoe de mensen vroeger met
volksgeloof omgingen. Ze zijn van groot belang voor de identiteit van een samenleving en
versterken het cultureel en historisch bewustzijn. Steeds vaker is klein religieus erfgoed
het middelpunt van nieuwe rituelen. Er is een sterk groeiende belangstelling voor klein
religieus erfgoed.
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Met dit subsidiereglement wil de gemeente de inzet van vrijwilligers voor de
instandhouding en het onderhoud van het klein religieus erfgoed ondersteunen. De subsidie
dient als aanmoediging en waardering voor de actieve onbetaalde Kortenaakse inzet op dit
terrein. De gemeente wil alzo een goede instandhouding van kruisen, kapellen en
heiligenbeelden bevorderen. Naast het voorkomen van verval en verdwijning van deze
verborgen schatten en monumenten, willen we het klein religieus erfgoed (her)kenbaar te
maken en ontsluiten voor het publiek.
Artikel 2 – Definities en voorwaarden voor subsidiëring
2.1 De aanvrager
De subsidie kan aangevraagd worden door inwoners van de gemeente Kortenaken, die zich
vrijwillig inzetten voor het onderhoud van het klein religieus erfgoed dat zich op het
grondgebied bevindt.
De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitwerking, organisatie, het effectieve
plaatsvinden en de financiële afhandeling van de werken. De gemeente kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten die ondernomen worden in het kader van
dit subsidiereglement.
2.2 Het klein religieus erfgoed
Onder klein religieus erfgoed verstaan we voor dit reglement: kapellen, kruisen en
heiligenbeelden.
De subsidie heeft betrekking op kleine religieuze landschapselementen, die zich bevinden
op het grondgebied van de gemeente Kortenaken en vrij te bezichtigen of te bezoeken zijn
vanaf het openbaar domein. Zichtbaar en bereikbaar vanaf het openbaar domein zijn
basisvoorwaarden.
2.3 Onderhoud en werken
Het doel van de werken moet zijn de kleine religieuze landschapselementen te behoeden
voor verval en het uitzicht ervan als landschapselement te bevorderen.
Volgende werken komen in aanmerking voor subsidiëring:
Inspanningen om de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed te bevorderen
(naambordjes, wegwijzers,informatiefolders, …)
Inspanningen om de ontsluiting en toegankelijkheid van het cultureel erfgoed te
bevorderen (zitbanken, toegangswegen, …)
Werken aan het religieuze landschapselement zelf:
Onderhoudswerken zoals schoonmaken en schilderen.
Werken aan de ondergrond, fundering of bevestiging
Metselwerk, voegwerk, buitenpleisterwerk aan het landschapselement zelf
Werken aan het dak, de dakbedekking , de goten, afwatering en waterdicht
afsluiten.
Werken aan kozijn, deuren, vensters.
Werken aan het interieur, het ijzerwerk of houtwerk
Werken aan het heiligenbeeld

2

Komen niet in aanmerking: versieringswerken zoals bloemen, perkplanten, …
Een basisvoorwaarde is dat de werken door of op initiatief van de vrijwilliger worden
uitgevoerd.
Artikel 3 – Subsidiëring
Jaarlijks wordt een bedrag van 5000 EUR ingeschreven in het budget van de gemeente
Kortenaken voor subsidiëring van klein religieuze landschapselementen.
De subsidie bedraagt maximaal 500 EUR per locatie.
De subsidie mag aangewend worden voor het bekostigen van onderhoud en restauratie van
roerend en onroerend erfgoed.
Een aanvrager kan meerdere subsidieaanvragen per jaar indienen, maar er kan slechts één
aanvraag (dossier) per locatie ingediend worden.
De aanvrager mag voor hetzelfde dossier andere subsidies van een andere organisatie of
overheid ontvangen. De aanvrager moet in het aanvraagformulier (4. Procedure) duidelijk
aangeven bij welke organisatie(s) hij subsidies heeft aangevraagd. De totale subsidie mag
de totale kost van de werken niet overschrijden.
Artikel 4 – Procedure
4.1 Aanvraag & beoordeling
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, moet een aanvraag indienen.
De aanvraag dient te gebeuren via de daarvoor voorziene aanvraagformulieren, die te
bekomen zijn op de dienst Cultuur van de gemeente of bij de leden van de Erfgoedgroep.
Een aanvraag kan het hele jaar door ingediend worden.
De Erfgoedraad beoordeelt de aanvragen en formuleert een advies tot subsidiëring aan het
College van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt in principe 2 maal per jaar:
Over alle aanvragen ingediend voor 1 februari wordt een subsidievoorstel uitgewerkt
tegen uiterlijk 15 maart.
Over alle aanvragen ingediend voor 1 augustus wordt een subsidievoorstel uitgewerkt
tegen uiterlijk 15 september. .
Het advies van de Erfgoedraad omvat een overzicht van de behandelde aanvragen, een
motivering van de gekozen projecten en een voorstel van uit te reiken subsidies.
Bij de beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met: tijdstip van indienen,
regelmatig gebruik en onderhoud, eigen inzet en onbetaald werk, nut van bewaring en
verscheidenheid.
Het door de Erfgoedraad bepaald maximumbedrag is een vast bedrag en kan niet verhoogd
worden ook al is het bedrag van de betrokkenen groter. Enige uitzondering hierop is
mogelijk bij prioritaire behandeling via globale aanpak in plaats van versnippering budget
over kleine projecten. Indien de uiteindelijke kosten lager zijn dan voorzien, kan de
subsidie verminderd worden.
De subsidies worden toegekend door het College van burgemeester en schepenen na
positief advies van de Erfgoedraad.
Subsidieaanvragen worden behandeld in functie van het beschikbare budget.

3

Volgende aanvragen kunnen (indien mogelijk) het jaar nadien behandeld worden, al dan
niet na updating van de informatie.
4.2 Aanvraagdossier
Het aanvraagdossier, via een standaardformulier, dient volgende elementen te bevatten:
- De volledige identiteit van de aanvragende vrijwilliger (naam, adres, telefoon, e-mail,
rekening)
- Een duidelijke omschrijving van het klein religieus erfgoed en de geplande werken:
naam, locatie, aard & duur werken, beoogde verandering en aangewende middelen zijn
basisinformatie. Een foto van de bestaande toestand wordt toegevoegd aan het dossier,
evenals een duidelijk tijdschema (planning van uitvoering van de werken) en een
gedetailleerde kostenraming. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen eigen
middelen, gevraagde subsidies en eventuele andere tussenkomsten en subsidies.

4.2 Beslissing en eventuele uitbetaling van de verleende subsidie
De gemotiveerde beslissing tot al dan niet subsidiëring wordt schriftelijk aan de aanvrager
meegedeeld. In voorkomend geval kunnen aanvragers die het met de niet-inwilliging van
hun aanvraag niet eens zijn een toelichting vragen van zowel de Erfgoedraad als het
College van burgemeester en schepenen.
De verleende subsidie wordt binnen een redelijke termijn door de penningmeester van de
Erfgoedraad overgemaakt op rekening van de vrijwilliger, na goedkeuring door de
Erfgoedraad. Als financieel bewijs moeten bij de Erfgoedraad de facturen (rekeningen)
ingediend worden van de gemaakte kosten.
Er moet ook een kort werkingsverslag ingediend worden met één of meerdere duidelijke
foto’s van de nieuwe toestand. Dit kunnen zowel analoge als digitale foto’s zijn.
Deze documenten moeten uiterlijk 1 december van het betreffende boekjaar ingediend
worden.
Het gemeentebestuur en de Erfgoedraad kunnen steeds bijkomende inlichtingen vragen en
controle uitvoeren op de toegewezen subsidies.
Indien er met betrekking tot de gesubsidieerde projecten sprake is van drukwerk,
promotiemateriaal, communicatie met derden en contacten met de pers moet de
gemeente Korenaken als partner en subsidiërende instantie met naam vermeld worden.
Hiervoor kan de zin ‘Dit initiatief wordt georganiseerd met steun van gemeente
Kortenaken.’ gebruikt worden. Het gemeentelijk logo wordt in alle communicatie
opgenomen. De logo’s zijn via de website www.kortenaken.be te downloaden of op
eenvoudige aanvraag bij de communicatieambtenaar te verkrijgen.
Artikel 5 – Slotbepalingen
De toelageregeling is goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, namelijk de werkjaren
2014-2019
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en en is onderhevig
aan de voorwaarden van toezicht.
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Dit reglement kan door de gemeenteraad worden aangepast, na advies van de erfgoedraad
Kortenaken.
Het toelagereglement kan door iedereen geraadpleegd worden via de gemeentelijke
website en bij de ambtenaar die het erfgoed binnen zijn opdracht heeft.
Aldus goedgekeurd door de Erfgoedraad op juli 2013; door het College van Burgemeester
en Schepenen op 15 juli 2013; door de gemeenteraad op 10 september 2013
STEMMING : Aangenomen,
goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.
Hebben gestemd: Patrick Vandijck, Andre Alles, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans,
Nadine Veulemans en Eddy Marcoen, Betty Geysenberg, Josette Vanlaer, Camiel Bouvin; Griet
Vandewijngaerden, Paul Sterkendries, Robin Ibens; Arthur Maris, Michel Vander Velpen, Martin
Coomans, Kristof Mollu, Stefaan Devos, Dorien Fets.

Kortenaken, 11 september 2013.
Namens de gemeenteraad
Voor eensluidend

Jan Van Brusselt
gemeentesecretaris

Patrick Vandijck
Voorzitter van de raad.
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