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GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTTNG VAN I3 JANUARI2O2O

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

Haelterman,KristienGoemirure,StefRyckmans,ffi,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Mrinr*s-van€renningen, I-ia 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,

2l.

Subsidiereglement voor de ondersteuning van de adviesraden

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , meer bepaald artikel 4l , 23o;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekeruring en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraadvan2 december 2019 houdende definiëring begnp dagelijks
bestuur;

Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 2110312019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Overwegende dat tot nu nog geen reglement bestond voor de toekenning van subsidies voor de
ondersteuning van de adviesraden;
Overwegende dat het gemeentebestuur de erkende adviesraden wenst te ondersteunen in hun
adviserende werking;
Overwegende dat de adviesraden met deze subsidie hun werkingskosten kunnen betalen, zoals
kantoorbenodigdheden, drukwerk, opleiding, vorming, werkbezoeken, teambuilding, bedanking

wijwilligers
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de 'subsidie voor de ondersteuning van de adviesraden' is
voorzien onder de actie 5.1.3 'Versterken van de adviesraden';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutels 0160-00, 0200-00, 0380-00, 0500-00, 0530-00, 0590-00,0600-00, 0703-00, 074000,0750-00, 0945-00, 0959-00 en 0985-00 I 64930000 (Toelage adviesraad)
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 voor de ondersteuning van de adviesraden als volgt
goed:

Subsidiereglement voor de ondersteuning van de adviesraden

GR 13.01.2020

I. Ar,crvrnNE vooRwÀARDEN
Artikel 1: Omschriivins alsemeen doel
Het gemeentebestuur wenst de erkende adviesraden te ondersteunen in hun adviserende werking.

Artikel 2: Financiering

en toekenning

Het subsidiebudget van maximaal 500 euro per adviesraad wordt jaarlijks voorzien in het
gemeentelijke budget.

Het subsidiebedrag wordt betaald op de rekening van de erkende adviesraad o.b.v. het gevraagde
bedrag opgenomen in de begroting van de adviesraad voorjaar n. Het gevraagde bedrag wordt
evenwel verminderd met het positief saldo van jaar n-L, zoals blijkt uit het financieel jaarverslag.

Artikel 3 : Omschriivins doelgroep
Deze subsidies worden verleend aan de erkende adviesraden volgens de voorwaarden van dit
reglement.

II. ST]BSIDIERING
Artikel4: Procedure
Artikel 4 $1 Tijdsverloop
Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:
- Een werdaar start op I januari jaar n en eindigt op 31 december jaar n.
- De termijn waarbinnen men de subsidieaanwaag kan doen, bevindt zich tussen 1 januari en 15
februari jaar n.
- Het besluit over de subsidies vindt plaats vóór 30 maart jaar n.
- Tussen I april en 15 april jaar n kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college

-

van burgemeester en schepenen.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 15 mei jaar n.

,Artikel4 $2 Documenten in te dienen bij de aanwaag
Voor iedere aanvraagmoeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in 1 exemplaar
ingediencl worden:

-

-

de daartoe bestemde aanwaagformulieren (online of offline). Het reglement en de
aanwaagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
Een begroting in euro van ontvangsten en uitgaven van de geraamde werkingskosten van de
adviesraad voor jaar n. Bij de begroting wordt duidelijk melding gemaakt van alle

financieringsbronnen.
Een financieel verslag van de effectieve werkingskosten van de adviesraad voorjaar

n-l

Artikel5: Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van

*o:ut?:*3J#i:t:-*iffï::ïïï*:tï

van de sesevens van de subsidieaanwaag te controreren

-

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 kan
ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.
De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

AÍikel

6: Doelstellineen subsidiereelement

De subsidie dient om de werkingskosten van de adviesraad te betalen, zijndekantoorbenodigdheden,
drukwerk, opleiding, vorming, werkbezoeken, teambuilding, bedankingen aan wijwilligers, ...

Artikel 7: Looptijd reelement
Dit reglement gaat in voege vanaf 0l .01.2020 en eindigt op 31.12.2025.
Artikel 8: 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

directeur

De algemeen
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter

(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 januai2020
De algemeen directeur

De voorzitter
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