PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter, Maarten Willems, wnd. voorzitter; Alexandra
Thienpont, burgemeester; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann OuttierVannerem, René De Becker, Wim Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel
Degreef, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, raadsleden; Leen Ceuppens,
algemeen directeur.
De raad,

11.

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kortenbergse verenigingen in het kader van de
besteding van het noodfonds, de corona-richtlijnen en het herstelplan

Gelet op artikel 40 paragraaf 3 in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal en
provinciaal jeugdbeleid en zijn wijzigingen;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het rapport ‘Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen’ dat werd ontvangen
op 21 maart 2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Gelet op het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan
de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake
de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, artikels 9 tot 11;
Gelet op het nooddecreet van 19 juni 2020 met betrekking tot het nemen van dringende maatregelen
met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie;
Gelet op het herstelplan van de gemeente Kortenberg goedgekeurd door de gemeenteraad op
16 november 2020;
Overwegende dat in de meerjarenplanning de subsidiëring is voorzien in de actie 1.6.4 ‘Postcorona
herstelplan’;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de registratiesleutels
2020/ACT-1.6.1/64930000 en 2021/ACT-1.6.4/64930000;
Gelet op het advies van de jeugdraad, cultuurraad, sportraad en seniorenraad in bijlage aan dit besluit;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef
Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia Vandeven,
Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
- onthouden zich: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven
Besluit: met 15 stemmen voor en 10 onthoudingen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ter ondersteuning van de Kortenbergse verenigingen in
het kader van het noodfonds, de corona-richtlijnen en het herstelplan goed.
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Het subsidiereglement maakt integraal deel uit van dit besluit.
Subsidiereglement noodfonds voor erkende verenigingen
gemeenteraad 16 november 2020

I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Omschrijving algemeen doel
Dit subsidiereglement voor verenigingen heeft als doel de verenigingen financieel te steunen voor
tekorten die werden opgelopen of extra uitgaven die werden gedaan ten gevolge van de coronamaatregelen.

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget en dit voor de jaren 2020 en
2021.
Artikel 3: Omschrijving doelgroep
Deze subsidies worden verleend aan erkende Kortenbergse verenigingen volgens de voorwaarden van
dit reglement.

II. SUBSIDIERING
Artikel 4: Procedure
Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:
- Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren
(online of offline) en dient ze in bij de betreffende dienst. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
- Dit reglement werd opgesteld ten gevolge van COVID-19 en kan betrekking hebben op
activiteiten/gebeurtenissen/evenementen/reguliere werking/… in de periode 13 maart 2020 tot
en met 31 december 2021.
- De termijnen waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, worden als volgt bepaald:
- voor het jaar 2020: tussen 20 november en 31 december 2020
- voor het jaar 2021:
Tussen 20 mei en 20 juni 2021 voor mogelijke tegemoetkomingen voor de periode
1/1/2021-30/04/2021.
Tussen 20 november en 31 december 2021 voor mogelijke tegemoetkomingen voor de
periode 1/1/2021-31/12/2021.
- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt voor het jaar 2020 plaats vóór 31
januari 2021 en voor het jaar 2021 vóór 31 januari 2022.
- Tussen 1/2/2021 en 15/2/2021 en tussen 1/2/2022 en 15/2/2022 kan gemotiveerd beroep
aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
- De uitbetaling van de subsidie zal voor het jaar 2020 gebeuren vóór 31 maart 2021 en voor het
jaar 2021 vóór 31 maart 2022.
Artikel 5: 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 subsidieaanvraag te controleren
en hierover verdere inlichtingen in te winnen;
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-

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 COVID-subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie.
Ook kan ze de toekenning van nieuwe COVID-subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.
De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Artikel 6: Doelstellingen subsidiereglement
De subsidie wordt bepaald op basis van de hieronder omschreven doelstellingen.
Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.
TOELAGE
Kortenbergse verenigingen organiseren COVID-veilige kampen en/of weekends
- De vereniging biedt een meerdaags kamp of weekend aan in de periode 13 maart 2020 – 31
december 2021.
- Extra kosten die gemaakt werden om het kamp corona-proof te maken (vb. aankoop
ontsmettingsmateriaal, huur extra sanitair blok,…) kunnen vergoed worden.
- De onkosten dienen aantoonbaar te zijn.
- De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 100% van de gemaakte kosten met een maximum
van 1000 euro per jaar.
Kortenbergse verenigingen krijgen financiële ademruimte om hun werking te kunnen verder zetten.
- De vereniging heeft gederfde (gemiste) inkomsten in het jaar 2020 naar aanleiding van de Coronacrisis doordat winstgevende evenementen niet zijn kunnen doorgaan.
- De vereniging toont aan dat dit om een wederkerend/gepland event (bv. concert, turnshow,
restaurant dag,…) op het grondgebied van Kortenberg ging dat niet is mogen doorgaan in het
jaar 2020.
- De vereniging kan de nettowinst (niet de uitgaven) van een vorig jaar aantonen door een
financieel verslag of afrekening (inkomsten en uitgaven) van het evenement voor te leggen.
Bijkomende staving stukken kunnen opgevraagd worden.
- De vereniging kan voor maximum twee evenementen een aanvraag indienen.
- De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 50% van de nettowinst met een maximum
van 1000 euro per evenement en maximum 2000 euro per jaar.
- De vereniging heeft gederfde (gemiste) inkomsten in het jaar 2020 en 2021 naar aanleiding van de
Corona-crisis doordat aangepaste/alternatieve/afgeslankte evenementen minder dan de helft van de
gebruikelijke inkomsten genereerden.
- De vereniging toont aan dat dit om een aangepast wederkerend/gepland event (bv. concert,
turnshow, restaurant dag,…) op het grondgebied van Kortenberg ging dat in aangepaste vorm
is kunnen doorgaan in het jaar 2020 of 2021.
- De vereniging kan de nettowinst (niet de uitgaven) van een vorig jaar aantonen door een
financieel verslag of afrekening (inkomsten en uitgaven) van het evenement voor te leggen.
Bijkomende staving stukken kunnen opgevraagd worden.
- De vereniging kan voor maximum twee evenementen een aanvraag indienen.
- De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 25% van de nettowinst met een maximum
van 500 euro per evenement en maximum 1000 euro per jaar.
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Kortenbergse verenigingen organiseren COVID-veilige activiteiten
- De vereniging biedt COVID-veilige activiteiten, op het grondgebied van Kortenberg, aan in de
periode 13 maart 2020 – 31 december 2021.
- Extra kosten die gemaakt werden om deze activiteiten corona-proof te maken (vb. aankoop
ontsmettingsmateriaal, huur andere locatie,…) kunnen vergoed worden.
- Ook onkosten (bv. huur tribune,…) die gemaakt werden in functie van een geannuleerde activiteit
naar aanleiding van corona komen in aanmerking. Materialen die in de toekomst gebruikt kunnen
worden voor andere activiteiten komen niet in aanmerking (bv. kartonnen bordjes, ballonnen,…).
- De onkosten dienen aantoonbaar te zijn.
- De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 100% van de gemaakte kosten met een maximum
van 1000 euro per jaar.

Artikel 8: Looptijd reglement
Dit reglement treedt in voege op 17 november 2020 en eindigt op 31 december 2021.

Artikel 9: Geschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Kortenberg.
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Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De wnd. voorzitter
(g) M. WILLEMS

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 18 november 2020
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