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Reglement voor de toekenning titel en subsidie voor  
Cultureel Ambassadeur Roeselare. 

Artikel 1. DOEL 

Het reglement heeft tot doel: 

1° het toekennen van de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ aan een individu of vereniging die 

nationaal en of internationaal het culturele imago van de stad uitdraagt, zonder dat hier een toelage aan 

gekoppeld wordt. 

2° het toekennen van een subsidie voor een project dat binnen het kader van de titel het 

ambassadeurschap ondersteunt. 

 

Artikel 2. BEGRIPSBEPALING 

 Ondersteuning 

De steun die de overheid verstrekt aan het particulier initiatief. Deze steun kan diverse vormen 

aannemen.  In dit reglement betekent het een financiële steun in de vorm van een subsidie en 

communicatieve ondersteuning via de stedelijke mediakanalen. 

 Criterium 

Een aspect dat een onderscheid maakt, een bepaalde eigenschap die wordt beschreven en 

waaraan een vraag kan worden getoetst of gewogen. 

- Selectiecriteria: een eigenschap die peilt naar kwaliteit en continuïteit 

- Activiteit- en projectcriteria: de soort activiteit of het soort project dat in aanmerking kan 

komen  

  

Artikel 3. BASISVOORWAARDEN 

De titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ is bedoeld voor individuen, verenigingen, organisaties en 
instellingen met: 
- een maatschappelijke zetel of domicilie in Roeselare 
- een vertegenwoordiging door een afdeling in Roeselare met een werking op het grondgebied van 
Roeselare  
 

De toelage voor een project verbonden aan een ambassadeurschap, is niet mogelijk voor gesubsidieerde 

(onderwijs)instellingen. Medewerkers van deze instellingen kunnen op individuele basis en voor eigen 

initiatieven wel hun kandidatuur stellen. 
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Een periode van het ambassadeurschap waaraan een project is gekoppeld, beslaat 3 kalenderjaren. 

Tijdens deze periode wordt het concept uitgewerkt, is er een toonmoment in Roeselare en wordt het 

project daarna uitgedragen buiten de Roeselaarse stadsgrenzen. 

Afwijkingen zijn mogelijk mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 4. BEDRAG SUBSIDIE 

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene krediet. Dat krediet is 

vermeld in de ‘lijst subsidies’ die is opgenomen in de beleidsnota van het budget van de stad. 

titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ 
Aan het dragen van de titel wordt geen subsidiebedrag gekoppeld. Wel geniet de titelhouder 
pro-actieve ondersteuning via vermelding en publiciteit in de stedelijke en toeristische 
communicatie. 

 
project ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ 

Per ingediend dossier kan een maximumsubsidie toegekend worden van € 13.000. 
De toegekende subsidie bedraagt maximaal ¾ van de totale kostprijs van het project. 
Deze subsidie wordt toegekend op basis van een gedetailleerde en realistische begroting.  
De transparantie van uitgaven binnen dit project worden verder afgesproken binnen een 
afsprakennota. 
Goedgekeurde projecten resulteren in een contract met 70% betaling binnen de 2 maanden na 
goedkeuring van het project en 30% na afronding van het project, 
inclusief alle nodige bewijsvoering, zoals deze vermeld wordt in de afsprakennota (artikel 6.3). 

 

Artikel 5. AANVRAAGPROCEDURE 

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene aanvraagformulier in te vullen 

en in te dienen. Het aanvraagformulier kan verkregen worden bij de stadsdiensten of online via de 

website van stad Roeselare. 

De datum waarop aanvragen kunnen ingediend worden voor ‘Cultureel Ambassadeur Roeselare’ wordt 

jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Een kandidaat-ambassadeur kan zelf een aanvraag indienen of kan worden voorgedragen door derden. 

 

Elke aanvraag moet duidelijkheid verstrekken over: 

- identiteit van de aanvrager(s) 
- identiteit en CV van de kandidaat-ambassadeur 
- de motivatie waarom de persoon of het project de titel van ‘Cultureel Ambassadeur van 

Roeselare’ zou moeten krijgen 
- de wijze waarop de kandidaat het ambassadeurschap zal uitdragen 



 
3 

Indien een project deel uitmaakt van of voortvloeit uit de kandidatuurstelling: 

- projectomschrijving en doelstelling van het project 
- begroting met vermelding van alle rechtstreekse en onrechtstreekse uitgaven en 

rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten die verbonden zijn met het project.  
 

Artikel 6. TOEKENNINGSPROCEDURE 

6.1.De titel en of de subsidie worden toegekend op basis van criteria: 
 

 Selectiecriteria 
De ‘Cultureel Ambassadeur Roeselare’ wordt geselecteerd op basis van de criteria kwaliteit en 
continuïteit: 
- kwaliteit duidt op het niveau dat de cultureel ambassadeur haalt 
- continuïteit kan zowel verwijzen naar de loopbaan als naar de projectrealisatie binnen het 

cultureel ambassadeurschap.  
 

 Activiteit- en projectcriteria 
Activiteiten en projecten die in aanmerking kunnen komen voor ‘Cultureel Ambassadeur van 
Roeselare’ zijn: 
- activiteiten die zich situeren in de niet-commerciële sfeer en op het terrein van de 

podiumkunsten, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, literatuur, taal of erfgoed, 
interdisciplinaire kunsten; 

- culturele activiteiten, prestaties of projecten die het imago van de stad Roeselare uitdragen en 
/ of die bewust kwaliteit en vernieuwing nastreven over de regiogrenzen heen. 

 

6.2. advies Cultuurraad 

De dienst Cultuur onderzoekt of de aanvraag aan alle vormvereisten voldoet en bezorgt het volledig 

aanvraagdossier aan de Cultuurraad. Binnen de 2 maanden na ontvangst van het dossier, bezorgt 

de Cultuurraad schriftelijk een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Dit advies 

wordt samen met het aanvraagdossier voor beslissing aan het college van burgemeester en 

schepen voorgelegd. 

 

 

6.3. afsprakennota 

De dragers van titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ verbinden zich ertoe om met het 

stadsbestuur een afsprakennota aan te gaan waarin onder andere financiële transparantie, timing, 

verantwoordingsstukken en de te voeren communicatie geconcretiseerd worden. 
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Artikel 7. UITBETALING 

Na goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer dat is vermeld op het 

aanvraagformulier.  

De aanvrager verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee 

te delen aan de betrokken dienst. 

Artikel 8. CONTROLE 

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van 

subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

 De stad toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag 

te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent 

nodig acht; 

 De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel ter 

plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 

terugvordering van de betrokken subsidie. 

Artikel 9. BETWISTINGEN / BEROEP 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van 

burgemeester en schepenen. 

Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de 

subsidie aan de aanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan 

het college van burgemeester en schepenen (Botermarkt 2, 8800 Roeselare). De postdatum of datum op 

het ontvangstbewijs gelden als bewijs. 

Tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan een beroep tot vernietiging bij 

de Raad van State worden ingesteld. Dat beroep dient de vereniging bij aangetekend schrijven binnen 

een termijn van 60 dagen, met ingang van de datum van ontvangst van de kennisgeving van deze 

beslissing, aan de Raad van State over te maken. 

Artikel 10. INWERKINGTREDING 

Dit reglement vervangt het globaal subsidiereglement voor cultuurverenigingen I projecten I 

muziekfestivals I ambassadeurschap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2013. 

Dit reglement heeft, behoudens vervanging, aanpassing of afschaffing een onbepaalde duur en treedt in 

werking op 1 april 2015 met als start van de referteperiode 1 januari 2015. 

Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2015. 


