UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 24 JUNI 2021
Aanpassing uitkering subsidies aan verenigingen als gevolg van corona-maatregelen.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Arlette Sannen: voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Jan Boeckx, Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Ursula Bervoets, Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Rita Devos,
Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons:
raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Christini Gounakis: raadslid

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het reglement van 05.12.2013 betreffende de subsidiëring van de plaatselijke
seniorenverenigingen;
Gelet op het reglement van 05.12.2013 betreffende de subsidiëring van de plaatselijke
welzijnsverenigingen;
Gelet op het reglement van 23.10.2013 betreffende de subsidies ‘ontwikkelingssamenwerking’;
Gelet op het reglement van 30.12.2013 betreffende de werkingssubsidies jeugdbewegingen en
jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening;
Gelet op het reglement van 30.12.2013 betreffende werkingssubsidies jeugdhuizen/-clubs;
Gelet op het reglement van 25.06.2015 betreffende de subsidiëring van het plaatselijk culturele en
socio-culturele volwassenenwerk;
Gelet op het reglement van 31.05.2018 betreffende de subsidies voor erkende sportverenigingen;
Gelet op de verschillende maatregelen van de federale overheid om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat deze maatregelen een aanzienlijke impact hebben op onze maatschappij en
inzonderheid het lokale verenigingsleven;
Overwegende dat als gevolg van de maatregelen de dagelijkse werking van verschillende
verenigingen tijdelijk moest stopgezet worden en dat verschillende activiteiten niet konden
doorgaan;
Overwegende dat dit gevolgen heeft voor de uitkering van de werkingssubsidies voor
werkingsperiode 2020-2021 aangezien de subsidies worden berekend op basis van een
puntenverdeling waarbij de punten afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder aantal
activiteiten;

Overwegende dat het stadsbestuur de verdeling van de werkingssubsidies aan de verenigingen niet
wenst te laten afhangen van de corona-maatregelen en dat bijgevolg een andere verdeling wordt
voorgesteld dan is opgenomen in de door de raad goedgekeurde subsidiereglementen;
Overwegende dat het reglement van 31.05.2018 betreffende de subsidies voor erkende
sportverenigingen wel kan worden toegepast voor werkingsperiode 2020-2021 aangezien de impact
van de corona-maatregelen ofwel miniem is ofwel voor alle verenigingen gelijkaardig is zodat dit
geen substantiële invloed heeft voor de toekenning van de subsidies;
Overwegende dat de
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Rita Devos, Geert Janssens,
Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. Voor het reglement van 05.12.2013 betreffende de subsidiëring van de plaatselijke
seniorenverenigingen, het reglement van 05.12.2013 betreffende de subsidiëring van de
plaatselijke welzijnsverenigingen, het reglement van 23.10.2013 betreffende de subsidies
‘ontwikkelingssamenwerking’, het reglement van 30.12.2013 betreffende de
werkingssubsidies jeugdbewegingen en jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening, het
reglement van 30.12.2013 betreffende werkingssubsidies jeugdhuizen/-clubs en het
reglement van 25.06.2015 betreffende de subsidiëring van het plaatselijk culturele en
socio-culturele volwassenenwerk gelden voor de uitkering van de subsidies 2021 met
betrekking tot werkingsperiode 2020-2021 de volgende aangepaste bepalingen:
- De voorwaarden, die in de subsidiereglementen opgenomen zijn voor het bekomen van
een subsidie, zijn niet van toepassing voor de uitkering van de subsidies 2021 voor
werkingsjaar 2020-2021.
- De puntenverdelingen volgens de verschillende criteria zoals bepaald in de
subsidiereglementen zijn niet van toepassing voor de uitkering van de subsidies 2021
voor werkingsperiode 2020-2021.
- De subsidies voor werkingsperiode 2020-2021 worden toegekend op basis van het
gemiddelde van de drie periodes 2018-2019, 2017-2018 en 2016-2017, zoals volgens de
verdeling van de subsidies uit het Vlaams noodfonds.
- Voor verenigingen die geen drie periodes werking hebben gehad, wordt enkel rekening
gehouden met de periodes waarin er wel een werking was.
- Nieuwe verenigingen voor werkingsperiode 2020-2021 krijgen een bedrag dat wordt
berekend als het gemiddelde van alle andere subsidies binnen dezelfde categorie.
Art. 2. Voor het reglement van 25.06.2015 betreffende de subsidiëring van het plaatselijk culturele
en socio-culturele volwassenenwerk gelden de volgende bijkomende bepalingen:
- Aan fanfares en harmonies wordt het basisbedrag uitgekeerd van € 700 indien werking
en leden hoofdzakelijk op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en € 350 indien
werking en leden op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en op het
grondgebied van een andere gemeente. De subsidie van € 120 euro voor opluisteren
van Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag te Scherpenheuvel wordt niet uitgekeerd.
- De subsidies voor de organisatie van carnavalstoeten worden niet uitgekeerd aangezien
de stoeten niet konden georganiseerd worden tijdens werkingsperiode 2020-2021.

Art. 3.

Voor de toekenning van de subsidies voor sportverenigingen blijft het reglement van
31.05.2018 betreffende de subsidies voor erkende sportverenigingen van toepassing en
worden de subsidies voor werkingsperiode 2020-2021 verdeeld op basis van de
puntentoekenning zoals is opgenomen in het reglement. Er wordt voor werkingsperiode
2020-2021 evenwel afgeweken van de aanvraagprocedure, die is opgenomen in het
reglement. Het indienen van het subsidiedossier dient namelijk te gebeuren in één keer,
vóór 1 juli van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben.
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