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AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David

Haelterman'KristienGoeminne,StefRyckmans,ffi,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinr*svan€reuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

17.

Subsidiereslement terugbetaling huureelden schoolinfrastructuur erkende Kortenberese

turnvereniginsen
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017, meer bepaald artikel 41,23o;
Gelet op de wet van74 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraadvan2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 21 / 03 / 201 9, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Overwegende dat we via dit reglement kosten -en plaats besparend willen werken doordat
Kortenbergse gemeentescholen gebruik maken van de tumtoestellen die eigendom zíjnvande erkende
Kortenbergse turnverenigingen;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de subsidies voor terugbetaling huurgelden
schoolinfrastructuur erkende Kortenbergse tumverenigingen voorzien zijn onder de volgende actie
I . I 1 .3. 10 'voorzien van een financiële toelage voor specifieke verenigingen';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0740-0064930000;
Overwegende dat er op de Sportraad van 'dd. 13/1112019' advies werd gewaagd over het ontwerp
reglement 'Subsidiereglement terugbetaling huurgelden schoolinfrastructuur erkende Kortenbergse

turnverenigingen;
Overwegende het advies van de Sportraad positief is;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement terugbetaling huurgelden schoolinfrastructuur erkende
Kortenbergse tumverenigingen als volgt goed:

Subsidiereglement terugbetaling huurgelden schoolinfrastructuur erkende Kortenbergse

turnverenigingen
GR 13.01.2020

I. Ar,CBurNE

vOORWAARDEN

Artikel 1: Omschdving algemeen doel
Om kostenbesparend en plaatsbesparend te werken kunnen Kortenbergse gemeentescholen gebruik
maken van de tumtoestellen eigendom van de erkende Kortenbergse turnverenigingen.

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.
De erkende Kortenbergse turnverenigingen ontvangen ter compensatie van het gebruik van hun
turntoestellen door de scholen een gedeeltelijke terugbetaling van het huurgeld voor het gebruik van
de gemeentelijke schoolinfrastructuur voor de wekelijkse lessen van de turnvereniging.

Artikel

3

: Omschriivine doelgroep

Deze subsidies worden verleend aan de erkende Kortenbergse turnverenigingen die beschikken over
eigen turntoestellen. Deze stelt men ter beschikJcing aan de Kortenbergse gemeentescholen om te
gebruiken tijdens de sportlessen van de scholen.
De turnvereniging dient door de gemeente erkend te zijn en dus te voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

II. STJBSIDIERING
Artikel4: Procedure
Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:
Voor de aanvraagtot subsidiëring gebruikt de aanwager de daartoe bestemde formulieren
(online of offline) en dient ze in bij de sportdienst. Het reglement en de aanwaagformulieren

-

zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
De tumvereniging kan maximaal één aanwaag doen per betaald huurgeld.
De subsidieaanwaag kan tot maximaal zes maanden na de factuurdatum van het huurgeld
gebeuren.

-

De bekendmaking van de subsidies vindt maximaal plaats binnen de twee maanden na de
aanwaag.
Na bekendmaking van de subsidies kan de aanvrageÍ binnen de tien werkdagen gemotiveerd
beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.
De uitbetaling van de subsidie zalÍenlaatste vier maanden na de aanvraag gebeuren.

Artikel5: Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van
subsidies, is de begunstigde ertoe gehouden:
- de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanwaagte controleren
en hierover verdere inlichtingen in te winnen;
- de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;

-

elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om, eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. Bij niet naleving van
deze bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of gedeeltelijk niet
uitbetalen van de subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Ook
kanze de toekeruring van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te
laten verifiëren. Indien bhjkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid,
komt desbetreffende aanwager voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder
dit besluit gereglementeerde subsidie.
De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.

Artikel

6

:

Doelstellingen subsidiereglement

De tumvereniging stelt zijn turnmateriaal ter beschikking van de Kortenbergse gemeentescholen die
turnen in dezelfde tumzaal.

Het tummateriaal dient goedgekeurd te zljnop basis van

een

jaarlijkse inspectie uitgevoerd door een

erkende keurder.
De tumvereniging ontvangt jaarlijks een subsidie ten bedrage van 2/3d" van het te betalen huurgeld
voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

ilI.

SLOT. EN OPHEF'F'INGSBEPALINGEN

Artikel 7: Looptijd reglement
Dit reglement gaat invoege vanaf

I

4.0

1.

2020 eneindigt op 3l .12.2025.

Artikel 8 : Geschillen en onvoorziene. omstandisheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.
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Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 januai2020
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