Verslag Raadscommissie Ad hoc: 27 mei 2020
Aanwezige leden:
Voorzitter : Frie De Greef
Effectieve leden : Barbara Vermeulen, Gabriëla Langmans, David Haelterman, Axel Degreef
(plaatsvervanger van Mia Vandervelde, maar later toegetreden in de commissie), Hans Vanhoof
(plaatsvervanger van Sabine Ledens).
Lid met raadgevende stem : Marinus van Greuningen.
Verontschuldigde leden: Maarten Willems, Sabine Ledens, Harold Vanheel
Aanwezigen in het kader van het dossier: Schepen Moons, schepen Goeminne, Catherine Elseneer
(beleidsmedewerker), Bea Cludts (deskundige ambtenaar dienst Burgerzaken), Inge Hauspie
(deskundige ambtenaar dienst Omgeving).

Start vergadering: 19:05
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De 11 geselecteerde subsidiereglementen werden één voor één aangehaald, waarbij de voorzitter
telkens vroeg of er nog vragen, opmerkingen of suggesties waren over dat reglement in kwestie.
Subsidie geboorte en adoptie
Geen opmerkingen noch vragen werden gesteld.
Aankoop/huur herbruikbare luiers
Geen opmerkingen noch vragen werden gesteld.
Voorhuwelijkssparen
Marinus van Greuningen vroeg zich af of dit reglement nog nodig is en Hans Vanhoof trad bij deze
gedachtegang toe met de vraag of we dit reglement kunnen afbouwen.
Schepen Moons antwoordde dat dit een uitdovend verhaal is; wanneer er geen aanvragen meer zijn,
stopt dit subsidiereglement.
Marinus van Greuningen en Hans Vanhoof gingen akkoord.
Huldiging jubilarissen
Geen opmerkingen noch vragen werden gesteld.
Telefoonkosten voor bejaarden
Bea Cludts legt uit dat de mensen die een sociaal telefoon tarief hebben, in aanmerking komen voor
deze subsidie.
Gezien de aanvraagperiode enkel de maand april is, vroeg Hans Vanhoof of het mogelijk zou zijn om
deze subsidieaanvraag te verbreden en het mogelijk maken om op even welk moment deze subsidie
te kunnen aanvragen.
Bea Cludts antwoordde dat de inwoners die daar recht op hebben, heel goed weten dat hun
aanvraag tegen eind april binnen moet.
In mei worden alle aanvragen aandachtig bekeken, zodanig dat er in juli kan uitbetaald worden.
Indien de dienst Burgerzaken de aanvraag en de facturen krijgt tussen januari en april, worden deze
uiteraard bijgehouden op de dienst en mee genomen voor de uitbetaling.
Hans Vanhoof kon zich vinden in deze uitleg en ging akkoord.
Sociaal pedagogische premie voor andersvaliden
Deze subsidie is afhankelijk van het gezinsinkomen.
Via verschillende kanalen wordt er hierover gecommuniceerd.
Indien iemand vorig jaar een subsidie had aangevraagd en dit voor dit jaar dit niet meer gedaan
heeft, dan zal de dienst Burgerzaken een bericht sturen naar die persoon om te vragen of hij dit niet
vergeten was.

Sociale correctie afvalverwerking
Geen opmerkingen noch vragen werden gesteld.
Tegemoetkoming onroerende voorheffing
Marinus van Greuningen vroeg zich af of we dit moeten blijven volhouden en dit niet parallel loopt
met Vlabinvest.
Schepen Goeminne antwoordde dat dit een bijkomende steunmaatregel is van de gemeente en dat
de gemeente daar meer reclame over zou kunnen maken.
Hans Vanhoof meldde dat de NVA fractie achter deze subsidie en dit subsidiereglement staat.
Dak-zolder-vloer- en muurisolatie
Marinus van Greuningen vroeg of deze subsidie effect heeft of aangepast dient te worden.
Schepen Goeminne legde uit dat deze subsidie perfect past binnen het toekomstig klimaat plan, dat
tegen voorjaar 2022 zou klaar zijn.
Aanleggen van groendaken
Hans Vanhoof vroeg zich af de subsidie van de groendaken zijn doel niet voorbij schiet, gezien het
lage aantal aanvragen en het feit dat de personen die een groendak plaatsen, niet specifiek te
wachten staan op een subsidie.
Schepen Goeminne antwoordde dat dit perfect in een bredere context van het klimaatplan past.
Marinus van Greuningen vroeg of deze premies parallel lopen met de premies van Fluvius, waarop
schepen Goeminne positief op antwoordde.
Aanleggen van vogelafweersysteem
Deze subsidie zal de gemeente stop zetten.
Ook de landbouwers in de Landbouwraad zijn geen voorstander van dit systeem.
De subsidies zullen regelmatig geëvalueerd worden.
Tevens blijft er ruimte om in functie van de uitvoering van het meerjarenplan nieuwe
subsidiereglementen te maken. De diensten volgen dat op maar ideeën blijven welkom uiteraard.
Voor het afsluiten vroeg de voorzitter wat de leden van de raadscommissie vonden over de
algemene werking van het proces over subsidiereglementen.
Iedereen was tevreden over de werking. Deze aanpak mag zeker zo verder gezet worden en
toegepast worden op de bespreking van de subsidiereglementen voor verenigingen.
Diensten hebben zeer goed werk geleverd; volledige inhoud en goed voorbereid.
Daarna gaf de voorzitter het woord aan schepen Moons, die de aanpak van de subsidies aan
instellingen heeft voorgesteld.
Schepen Moons deelde informatie aan de leden en gaf de gedachtegang mee.
Subsidies aan instellingen vertegenwoordigen een budget van 19.000 Euro, waarvoor er twee aparte
reglementen van toepassing zijn, nl. op opvanginstellingen en op welzijnsverenigingen (Kind en
Gezin, Panal, Rode Kruis).
Het is onduidelijk geworden in de loop der jaren welke de motivatie is voor de toekenning van
bedragen per instelling/vereniging. Schepen Moons wil hier transparantie in krijgen. Hij zal het
voorstel in een tekst gieten en naar de fracties doorsturen.
Fracties bekijken dit en geven hun commentaar, dit ten einde tot een gedragen geheel te komen.
De analyse van de subsidiereglementen voor de verenigingen kan eventueel na de zomer opgestart
worden.
Einde: Omstreeks 20:05 u dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit zij de
vergadering.

De verslaggever,
Catherine Elseneer, beleidsmedewerker

