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GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 13 JANUARI2O2O

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, Marinus-van€rem*ngen, Lia Vandeven, Axel Degreef; Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhooi Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

19

.

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse seniorenvereni gingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , meer bepaald artikel 41, 23o;
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 begnp dagelijks
bestuur;

Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 21.03.2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 7.09.2015;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Overwegende dat het bestuur via de erkende seniorenverenigingen het sociale contact en engagement
wil stimuleren en hun werking kwalitatief wil verbeteren;
Overwegende dat in het meerjarenplan2020-2025 de subsidie voor erkende Kortenbergse
seniorenverenigingen is voorzien onder GBB-10.2 (Gezondheid & Zorg);
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0959-00/64930000 (Overige verrichtingen betreffende ouderen / Toegestane
werkingssubsidies aan verenigingen) ;
Overwegende dat er bij mail vanT .11.20L9 aan de seniorenadviesraad advies werd gewaagd over het
ontwerp subsidiereglement voor erkende Kortenbergse seniorenverenigingen;
Overwegende het advies van de seniorenraad van 28.1 1.2019;
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 erkende Kortenbergse seniorenverenigingen als

volgt goed:

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse seniorenverenigingen

GR 13.01.2020

I. ALGEMENE vooRwAARDEN
Artikel 1: Omschrijving alsemeen doel
.Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor erkende Kortenbergse seniorenverenigingen die het
sociale contact en engagement stimuleren en hun werking kwalitatief willen verbeteren.

Artikel 2: Financiering

en toekennine

Het totale subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.
Subsidies kunnen enkel worden toegestaan binnen de perken van het meerjarenplan en de voorziene
budgetten van het lopende werkingsjaar.

Artikel 3 : Omschrijvingdoelgroep
Deze subsidies worden verleend aan erkende Kortenbergse seniorenverenigingen volgens de
voorwaarden van dit reglement.

De seniorenverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

II. ST]BSIDIERING
Artikel4: Procedure
Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:
- Voor de aanwaag tot subsidiëring gebruikt de aanwager de daartoe bestemde formulieren
(beschikbaar in het welzijnshuis en op de gemeentelijke website) en dient ze in bij de dienst
gezondheid enzorg. Het reglement en de aanvraagformulierenzijnbeschikbaar op de

-

gemeentelijke website.

Elke aanvraagwordt gestaafd met betaalbewijzen, facturen, kastickets.... Bij de aanvraag
wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden
Een werkjaar start op 1 september jaar n-l en eindigt op 31 augustus jaar n.
De termijn waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, bevindt zichtussen 1 september en
5 oktoberjaar n.
De dienst gezondheid en zorg kijkt de ingediende stukken na en legt een ontwerp over de
desbetreffende subsidie ter goedkeuring voor aan het College van burgemeester en schepenen.
Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt vóór 30 november jaar n.
Tussen 5 december en 15 december jaar n kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij
het college van burgemeester en schepenen.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december jaar n.
De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de seniorenvereniging dat werd opgegeven
bij de subsidieaanwaag. De vereniging verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn
rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de dienst.

Artikel5: Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekeruring en aanwending van
subsidies, is de aanwagende seniorenvereniging ertoe gehouden:
- de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanwaagte 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 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 niet of slechts gedeeltelijk

de
subsidies uitbetalen of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie eisen. Ook kan ze de

toekenning van nieuwe subsidies opschorten.

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

Artikel

6:

Doelstellingen subsidiereglement

De basistoelage wordt bepaald op basis van de werking van de seniorenvereniging op vlak van de
hieronder omschreven doelstellingen. Naast de basistoelage gebeurt de beoordeling op basis van een
aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraande seniorenvereniging dient te voldoen.

Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.

BASISSTIBSIDIE
Voor de basistoelage wordt jaarlijks 50 % van het totale subsidiebedrag voorzien.
Doel 1: Meer Kortenbergse seniorenverenigingen ziin door de gemeente erkend
De seniorenvereniging is door de gemeente erkend (zie voorwaarden erkenningsreglement).
. Elke erkende seniorenvereniging ontvangt 50 %o vanhet totale subsidiebedrag gedeeld
door het aantal erkende seniorenverenigingen

WERIilNGST]BSIDIES
Voor de werkingsubsidies wordt jaarlijks 50

%o

vanhet totale subsidiebedrag voorzien.

DoeI 1 KORTENBERGSE SENIORENVERENIGINGEN HEBBEN EEN UITGEWERKT
COMMTIMCATIEBELEID ZODAT INFORMATIE OVER KORTENBERGSE
SENIORENVERENIGINGEN EENVOTIDIGER TE VINDEN IS
De seniorenvereniging heeft een duidelijk communicatiebeleid.
Indien de seniorenvereniging een (al dan niet elektronisch) clubblad en/of nieuwsbrief (niet
overkoepelend) heeft, ontvangt deze20 euro.
DoeI 2: KORTENBERGSE SENIOREI{VERENIGINGEN VOORZIEN EEN VOORDEELTARIEF
VOOR FINANCIEEL KANSARMEN
De seniorenvereniging biedt een voordeeltarief aan voor financieel kansarmen. Dit voordeeltarief dient
aantoonbaar te zijn.
De erkende seniorenvereniging ontvangt 10 euro.

DoeI 3: KORTENBERGSE SENIORENVERENIGINGEN BIEDEN EEN REGELMATIG EN
AANTREKKELIJK ACTTVITEITENAANBOD AAN
De seniorenvereniging voldoet aan de volgende criteria : organisatie van de eigen afdeling,
overkoepelende activiteiten worden niet aanvaard.
De vereniging is aanwezigop elke seniorenadviesraad : 5 punten.
De aanwezigheidslijst geldt als bewijs. Alleen de effectieve aanwezigheid (slechts één

afgevaardigde per vereniging) van de vereniging komt in aanmerking, dus geen
verontschuldigingen.
Organisatie van een daguitstap (max. 3/werkjaar): I punt
Organisatie van een reis van minimum 3 dagen : 5 punten.
Organisatie van een lezing, film, concert in Kortenberg : I punt/lezing, film of concert (max. 5

perjaar).
Organisatie van een seniorenbal, dansfeest

of soortgelijke activiteit in Kortenberg : 1 punt

(max. 3 perjaar).

Jubileumper 5jaar: 1 punt.
Indien een activiteit wordt georganiseerd in het kader van een jubileumviering (veelvoud van
5), wordt het puntenaantal verdubbeld, mits de activiteit ook openstaat voor niet-leden.
Ledenaantal, wonende in Kortenberg :
o Minder dan2}leden: 1 punt
o Tussen20 en 50 leden: 2 punten
o Meer dan 50 leden : 3 punten
o Meer dan 150 leden : 5 punten

Alle punten worden per vereniging opgeteld en het resterende subsidiebedrag voor werkingssubsidies
wordt evenredig verdeeld in verhouding tot de behaalde punten.

Artikel 7: Looptiid reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf 01.09.2020 en eindigt op 31.08.2026.
Artikel 8: Geschillen

en onvoorziene omstandieheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende

de toepassing van

dit

reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.

Artikel 9: Opheffingsbepalingen
De gemeenteraadsbeslissing "Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse seniorenverenigingen
201 5 -2019" varr 07 .09.20 1 5 wordt hierbij opgeheven.
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Namens de gemeenteraad

directeur
CEIIPPENS

De algemeen

De voorzitter

(g) L.

(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 janlari2020
De algemeen directeur

De voorzitter

L. CEUPPENS

A. VAN DE CASTEETE

