WELZIJNSHUIS KORTENBERG

Uittreksel uit de notulen van de Raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting van 1310112020
Aanwezig:
Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David Haelterman,

KristienGoeminne,StefRyckmans,ffi,RenéDeBecker,Vy'imMoons,

Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Mrinr*s-van€reuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, BarbaraVermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens,
algemeen directeur.
04. Subsidiereglement voor proiecten van de adviesraden
Gelet op het decreet van22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel4l,
23";
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 raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2019 houdende
wijziging van het begrp "dagelijks bestuur";
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd
ontvangen op 2I / 03 120 1 9, 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
projecten van de adviesraden;
Overwegende dat het Welzijnshuis de erkende adviesraden wenst te ondersteunen in het
opnemen van projecten die in lijn liggen met hun eigen werking en het gemeentelijk beleid en
fi nancieel verantwoord kunnen worden;
Overwegende dat het o.a. kan gaan over het organiseren van activiteiten, zinvolle projecten of
het coórdineren en het tot stand brengen van overleg tussen de aangesloten verenigingen;
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
registratiesleutel 0985-00 / 64999999 (Projectsubsidies adviesraad);
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, Dhvid Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, René De Becker, Vy'im Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, LiaVandeven, 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 raad voor maatschappelijk welzijn keurt het subsidiereglement voor projecten van de
adviesraden als volgt goed:
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Subsidiereglement voor projecten van de adviesraden

oR
I.

13.01.2020

AT,cSNTnNE VOORWAARDEN

Artikel L: Omschriivins algemeen doel
Een adviesraad kan, naast zijn adviestaak (: zijnkerntaak), projecten opnemen die in lijn
liggen met de eigen werking en met het gemeentelijk beleid en die financieel verantwoord

kunnen worden.
Het kan o.a. gaan over het organiseren van activiteiten, zinvolle projecten of het coórdineren
en het tot stand brengen van overleg tussen de aangesloten verenigingen.
De adviesraden treden in deze gevallen op als verlengde van het bestuur en zijn als dusdanig
bij de besteding van hun gelden onderworpen aan dezelfde regels als het bestuur.
Om het project te kunnen opnemen dient de adviesraad voorafgaand een projectaanvraag in
bij het vast bureau.

Artikel 2: Financiering

en toekenning

De adviesraad dient voor het project dat het wenst op te nemen vooraf een aanvraag met
bijhorende projectraming in bij het vast bureau, ongeacht of er een effectieve subsidie wordt
gevraagd.
Als het aaÍgevraagde project in lijn ligt met de eigen werking en met het gemeentelijk beleid
en f,rnancieel verantwoord kan worden, dan wordt het project voorwaardelijk goedgekeurd.

Als een adviesraad - op basis van de projectraming - onvoldoende middelen heeft om het
voorgestelde project zelfte realiseren, kan hij een aanvraag tot projectsubsidie indienen.
Voor het voorwaardelijk goedgekeurde project wordt de projectsubsidie voorzien in het
meerjarenplan van het jaar waarin de realisatie voorzien is. Van zodra de projectsubsidie
definitief is opgenomen in het meerjarenplan, wordt het voorwaardelijk goedgekeurde project
definitief.

Als de uitvoering van het project in hetzelfde jaar als de aanvraag valt, zal dus mogelijks
gewacht moeten worden op een aanpassing van het meerjarenplan vooraleer het project kan

uitgevoerd worden.
De mogelijk{reid om projectsubsidie aan te vragen hangt af van de financiële draagkracht van
de adviesraad.

1.

Een adviesraad heeft - op datum van de aaÍLvfaag van het project - meer dan
1.000 euro op al zijn rekeningen samen én heeft - op basis van de projectraming voldoende eigen middelen om het project zelf te realiseren met behoud van 1.000 euro
of meer op al zijn rekeningen samen: de adviesraad kan geen projectsubsidie
aanvTagen.
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2.

Een adviesraad heeft - op datum van de aarrwaa9van het project - meer dan
1.000 euro op al zljnrekeningen sarnen, maar heeft - op basis van de projectraming onvoldoende eigen middelen om het project zelf te realiseren met behoud van
1.000 euro op alle rekeningen samen: de adviesraad kan een projectsubsidie aanwagen
voor het saldo van de projectkost dat overblijft na gebruik van de eigen middelen met
behoud van 1.000 euro op al zijnrekeningen samen.

3.

Een adviesraad heeft - op datum van de aanvÍaagvan het project - minder dan
1.000 euro op al zijn rekeningen samen: de adviesraad kan - op basis van de
projectraming - een projectsubsidie aanvragen voor de totale kost van het project

Voorbeeldsituaties:
Projectraming : 4.000 euro
I . adviesraad heeft 6.000 euro: geen projectsubsidie, adviesraad betaalt zelf4.000 euro
en houdt 2.000 euro over.
2. adviesraad heeft 3.000 euro: gedeeltelijke projectsubsidie, adviesraad betaaltzelf
2.000 euro en houdt 1.000 euro over, gemeente betaalt 2.000 euro.
3. adviesraad heeft 500 euro: volledige projectsubsidie, adviesraad betaalt niets en houdt
500 euro over, gemeente betaalt 4.000 euro.
De goedgekeurde projectsubsidie wordt betaald op de rekening van de erkende adviesraad.
Binnen de twee maanden na uitvoering van het project wordt een concrete afrekening
gemaakt en eventuele overschotten worden teruggestort.

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

II. SUBSIDIERING

Artikel4: Procedure
Artikel 4 SL Tiidsverloop
Men kan de subsidies voor een project in werkjaar n als volgt verkrijgen:
- Een werkjaar start op 1 januari jaar n en eindigt op 3l december jaar n.
- De termijn waarbinnen men de subsidieaanvraagkan doen, bevindt zich tussen 1
januari n-l en 15 oktoberjaarÍ.
Bij voorkeur worden de projecten het jaar voor de uitvoering bedacht en aangevraagd
vóór 15 oktoberjaar n-L, zodat budget tijdig kan gereserveerd worden.
Projecten kunnen ook later worden aangewaagd,maar hier kan geen snelle uitvoering
van het project gegarandeerd worden (aanpassing meerjarenplan is immers misschien
dan nodig).
- Het besluit over de voorwaardelijke goedkeuring van het project en de eventuele
projectsubsidies vindt plaats binnen de 3 maanden na de aanvÍaa5.
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Tot 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing over het aangevraagde project kan
gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het vast bureau.
Het bestuur voorziet voor het voorwaardelijk goedgekeurde project de gevraagde
projectsubsidie in (de aanpassing van) het meerjarenplan
De uitbetaling van de projectsubsidie zal gebeuren binnen de maand nadat er én een
voorwaardelijke goedgekeurd project is én een goedgekeurd meerjarenplan waarin de
projectsubsidie in is opgenomen.
De financiële afrekening van het project wordt aan het bestuur bezorgd binnen de twee
maanden na uitvoering van het project.

Artikel4

S2 Documenten

in te dienen bii de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, ingediend
worden:
- de daartoe bestemde aanvraagfonmulieren (online of offline). Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
- Een raming van de ontvangsten en uitgaven van de adviesraad voor het project in jaar
n evenals een berekening van de gewaagde projectsubsidie.
Bij de begroting wordt duidelijk melding gemaakt van alle financieringsbronnen.
Hoewel hier omzichtig mee dient omgesprongen te worden - neutraliteit van een
adviesraad - mag een adviesraad sponsoring voor het aangevraagde project voorzien.
Dit maakt deel uit van de projectaanvraag en zalmee beoordeeld worden.
- Een standopgave van de rekeningen van de adviesraad

Artikel4

$3 Documenten

in te dienen bii de aanvraag

Na iedere uitvoering van het project moeten de volgende documenten, gedateerd en
ondertekend, ingediend worden:
- Een financieel verslag van de effectieve ontvangsten en uitgaven van de adviesraad
voor het project.

Artikel5: Controle
Het Welzijnshuis wenst na te gaan of het aangewaagde project:
- de kerntaak van de adviesraad niet naar de achtergrond duwt
- aansluit bij het beleid van de gemeente
Om deze reden moet de adviesraad altijd een aafivraag indienen ook al zíjn er geen financiële
implicaties voor het Welzijnshuis of de adviesraad

In toepassing van de wet varl4 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van
subsidies, is de begunstigde ertoe gehouden:
- het Welzijnshuis toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanwaag te
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 Welzijnshuis toe te staan om, eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
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Bij niet

naleving van deze bepalingen, kan het Welzijnshuis 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 de toekomst.
De aanvrager kan geen subsidies voor dezelfde opdracht ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.

Artikel

6

: Doelstellinsen subsidiereslement

De subsidie dient om de kosten te betalen voor de uitvoering van het project dat de adviesraad
heeft aangevraagd.

Artikel 7: Looptiid reslemelt
Dit reglement gaat in voege vanaf

01 .01

.2020 en eindigt 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 vast bureau van de gemeente Kortenberg.
205.9

- I beleidsmedewerker
- 1 financien
- IWZH

De algemeen directeur

(get.)

Namens de Raad
De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 15/0112020
Namens het OCMW

Leen Ceuppens
Algemeen directeur

Ann Van de Casteele
voorzitter
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