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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 januari 2016

WELZIJN, ONDERWIJS & BURGER

24 2016_GR_00012 Subsidiereglement sociale economie ondernemingen Stad 
Halle - Verlenging en wijziging  - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; 
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; 
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Marie-Rose Harnie; de heer Pieter 
Busselot; de heer Marc Devillé; mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw 
Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw 
Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim 
Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Sven Vranken; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; 
mevrouw Conny Roekens; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte 
Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-
Marie Mestdag; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het "subsidiereglement lokale diensteneconomie van de stad Halle" trad in werking op 1 september 
2010 voor een periode van 4 jaar. Volgens artikel 31 van het reglement kan het bij collegebeslissing 
verlengd worden voor eenzelfde termijn.

Het college is in haar zitting van 29 oktober 2014 akkoord gegaan om dit subsidiereglement te 
verlengen met 1 jaar in afwachting van o.a. nieuwe regelgeving.

Om Lokale Diensten Economie ondernemingen de kans te geven om subsidieverzoeken in te dienen 
nog voor het financiële werkingsjaar 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen op 18 
december 2015 om het subsidiereglement nogmaals te verlengen van 1 september 2015 tot en met 
31 december 2015.

Tevens is het college akkoord gegaan om een voorstel tot wijziging van het subsidiereglement lokale 
diensteneconomie op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Een voorstel voor het nieuwe gewijzigde subsidiereglement is bijgevoegd.

Intentie is om deze regelgeving in te laten gaan vanaf 1 januari 2016.

Advies en motivering
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Vanuit het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 engageerde het stadsbestuur zich om de lokale 
diensteneconomie te ondersteunen en de tewerkstelling van kansengroepen (allochtonen – 50+ - 
laaggeschoolden en gehandicapten) te bevorderen.

De keuze van het bestuur was om ondersteuning te bieden via de aanwending van financiële 
middelen (aanvulling klaverbladfinanciering).

De Vlaamse beleidsprioriteiten 2014-2019 benadrukken opnieuw de regierol van de steden en 
gemeenten op het vlak van sociale economie. 

Vanwege de herziening van het decreet Lokale Diensteneconomie (in voege 1 april 2015) zijn de 
afgelopen jaren geen oproepen gedaan vanuit de Vlaamse overheid voor nieuwe initiatieven Lokale 
Diensten Economie (zogenaamde open oproepen). Tijdens de voorbije looptijd van het 
subsidiereglement konden er dus nooit subsidies aangevraagd worden voor oproepen van Vlaanderen 
voor nieuwe initiatieven.  Daarom werd er in voorgaande jaren steeds een beroep gedaan op artikel 
29 van het reglement waarbij er in september een oproep uitging naar erkende LDE ondernemingen 
in Halle om aanvragen in te dienen voor subsidies van de stad voor lopende projecten.

Afgelopen september kon een zelfde oproep echter niet gedaan worden omdat het subsidiereglement 
afliep op 1 september 2015.

Om de erkende LDE ondernemingen in Halle toch de kans te geven om in het boekjaar 2015 gebruik 
te maken van dit subsidiereglement werd het reglement verlengd tot en met 31 december 2015.

Een aangepast subsidiereglement wordt hierbij voorgesteld welke in voege zou kunnen treden vanaf 1 
januari 2016.

De belangrijkste verschillen tussen het oude en nieuw voorgestelde reglement zijn in een bijlage op 
een rijtje gezet.

Belangrijkste verandering is dat in het nieuw voorgestelde reglement subsidies aangevraagd kunnen 
worden door alle sociaal economie ondernemingen in de stad Halle, en in tweede instantie sociale 
economie ondernemingen die activiteiten uitvoeren in Halle. Dit, omdat er momenteel nog maar een 
gering aantal Lokale Diensten Economie ondernemingen gevestigd zijn in Halle (Pro Natura; Groep 
INTRO; PIN).

De oude subsidieregeling was vooral bedoeld om beginnende LDE ondernemingen te ondersteunen. 
Maar aangezien er de laaste jaren geen open uitbreidingsrondes geweest zijn vanuit de Vlaamse 
overheid en deze vooralsnog niet te verwachten zijn, dient deze regelgeving aangepast te worden.

Juridische gronden
-          Het decreet lokale diensteneconomie dd 22 december 2006 en het besluit van de Vlaamse 
regering betreffende de lokale diensteneconomie dd 5 oktober 2007.

-          Subsidiereglement lokale diensteneconomie stad Halle, goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 22 juni 2010.

-          Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17 mei 2010.

-          Beslissing van de Gemeenteraad dd. 22 juni 2010.

-          Beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 29 oktober 2014 en 18 
december 2015.

-          Vlaamse beleidsprioriteiten 2014-2019.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
Zal niet meer gaan met kredieten van 2015 (transactiemoment moet in 2015 liggen en verlenging van 
reglement kan slechts op de gemeenteraad van januari 2016 (te laat).

Financiële informatie
6 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs > 7 - Het uitwerken en 
implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van 
de stad en regio > 1 - Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van 
sociale tewerkstelling door het implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en 
het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het werkveld
Kredieten zijn voorzien op registratiesleutel 64930000-0550-BP-1419/001/006/007/001, voorzien in de 
strategische meerjarenplanning 2014-2019

Beleidsinformatie
6 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs > 7 - Het uitwerken en 
implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van 
de stad en regio > 1 - Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van 
sociale tewerkstelling door het implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en 
het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het werkveld

Advies
Financiële dienst
Gunstig onder voorwaarden
Voor vernoemde toelage is tot 2019 15.000 euro krediet voorzien. Subsidiereglement is o.i. nogal floe 
over de manier van verdelen van de toelagen. Zeker in reglement nog op te nemen dat er niet meer 
dan het krediet van 15.000 euro per jaar kan verdeeld worden.

Besluit
Artikel 1
Het subsidiereglement sociale economie ondernemingen stad Halle wordt goedgekeurd met ingang 
van 1 januari 2016

Bijlagen
1. Subsidiereglement sociale economie stad Halle.docx
2. Subsidiereglement lokale diensteneconomie stad Halle.pdf
3. vergelijking oude en nieuwe subsidiereglement sociale economie.pdf
4. Collegebeslissing 18 december 2015 - subsidiereglement sociale economie ondernemingen.pdf
5. Collegebeslissing 29 oktober 2014 - verlenging subsidiereglement.pdf
6. Gemeenteraadsbeslissing 22 juni 2010 - subsidiereglement sociale diensteneconomie.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 
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Subsidiereglement sociale economie ondernemingen stad Halle

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1: definitie
In dit reglement wordt onder sociale economie ondernemingen verstaan, die ondernemingen die in 
hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarde voorop stellen.

 personen en werkgelegenheid primeren op kapitaal bij de herverdeling van de winst
 het doel is dienstverlening aan de leden en de maatschappij, die primeert op winst
 een democratisch beslissingsproces
 Door zijn bijzonder karakter biedt de sociale economie vooral kansen op werk voor mensen 

die anders moeilijk een baan vinden.
 Minstens 65% van het totale werknemersbestand (in koppen) van het toegekende label 

(erkenningsnummer) dient te bestaan uit doelgroepwerknemers.
Onder andere vallen de volgende werkvormen hieronder  

 Maatwerkbedrijven
 Maatwerkafdelingen
 Lokale Diensten Economie initiatieven
 Arbeidszorg initiatieven
 Coöperaties met een NRC erkenning
 De starterslabo’s
 PWA

Artikel 2:
Dit besluit omvat het subsidiereglement voor lokale cofinanciering van sociale economie 
ondernemingen.

Artikel 3:
De toekenning van de middelen wordt geadviseerd door de adviescommissie sociale economie van de 
stad Halle. 

Deze commissie wordt samengesteld op advies van de medewerker Intergemeentelijke samenwerking 
Zuidwest Rand. Dit gebeurt in overleg met het diensthoofd gelijke kansen en onderwijs van de stad 
Halle.
Een aanvrager kan in geen enkel geval zetelen in de adviescommissie.

De adviescommissie bestaat uit:
 De medewerker van het Intergemeentelijke samenwerking “regionaal tewerkstellingsbeleid 

zuidwest rand”
 Het diensthoofd gelijke kansen en onderwijs van de stad Halle
 Twee externe adviseurs bekend met het werkveld sociale economie

De medewerker Intergemeentelijke samenwerking “regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand” 
roept de adviescommissie samen in de maand maart en de maand oktober wanneer de aanvragen 
van het lopende kalender jaar behandeld worden en de evaluatie van de goedgekeurde projecten van 
het voorgaande kalenderjaar behandeld worden.

Artikel 4:
De lokale cofinanciering kan aangevraagd worden voor:

- steun voor benodigde investeringen
- en/of een extra subsidie a rato van het aantal doelgroepwerknemers.

Aanvragen voor investeringssteun krijgen voorrang boven steun voor begeleiding van 
doelgroepwerknemers.
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Artikel 5:
De investeringssteun bedraagt maximaal 3000 euro per project.

Artikel 6:
De extra subsidie a rato van het aantal doelgroepwerknemers bedraagt per jaar maximaal 750 euro 
per deeltijds  (50% of minder) en maximaal 1000 euro per voltijds tewerkgestelde 
doelgroepwerknemer (meer dan 50%).

Aanvragen voor extra subsidie voor doelgroepwerknemers, woonachtig in Halle, hebben de voorkeur.

Artikel 7:
Een project kan per jaar maximum 5000 euro subsidies ontvangen.

Hoofdstuk II. Ontvankelijkheidcriteria

Artikel 8:
De financiële steun dient ten goede te komen aan projecten die hun activiteiten in Halle uitvoeren: 
Organisaties die in Halle hun maatschappelijke zetel of vestiging hebben, hebben voorrang

Artikel 9:
De toegankelijkheid van de doelgroep sociale economie moet gegarandeerd zijn. Het jobprofiel moet 
realistisch zijn voor de beoogde doelgroepwerknemers en aansluiten bij de beschikbaarheid en 
competenties van deze doelgroep.

Hoofdstuk III. Beoordelingscriteria

Artikel 10:
Er wordt voorrang gegeven aan:
- nieuwe projecten
- projecten die aantonen dat ze ervaring hebben met sociale economie en het begeleiden van de 
doelgroepwerknemers. 
- indien men streeft naar een uitbreiding van de activiteiten, waarbij extra tewerkstelling gerealiseerd 
kan worden.

Artikel 11:
Het project heeft aandacht voor de continuïteit van de dienstverlening. 

Hoofdstuk IV. Aanvraagprocedure en vaststelling van het subsidiebedrag 

Artikel 12:
Een aanvraag dient te gebeuren voor 1 maart en voor 15 september van het lopende 
subsidiekalenderjaar.

De adviescommissie buigt zich over de aanvragen in de maand maart en in oktober.
Zij verleent een advies over de aanvragen (positief, negatief, eventueel onder bepaalde 
voorwaarden).
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Indien het bedrag van alle aanvagen, die positief beoordeeld worden, het totale budget overschrijdt, 
zal de adviescommissie een rangschikking maken of adviseren om het subsidiebedrag van elke 
aanvrager te beperken.
Het advies van de adviescommissie wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en 
schepenen, die uiteindelijk beslist over de toekenning.

Hoofdstuk V. Evaluatie

Artikel 13:
Uiterlijk 1 jaar na aanvang van de goedkeuring dient de sociale economie ondernemingen een 
inhoudelijk verslag in te leveren over de besteding van de subsidiegelden. 
De financiële verantwoording van subsidies voor investeringen dient te gebeuren op basis van kopieën 
van de facturen.
De financiële verantwoording van subsidies voor extra omkadering dient te gebeuren op basis van een 
inhoudelijk verslag van de werking.
Subsidies zijn terugvorderbaar indien blijkt dat het project niet conform de aanvraag werd uitgevoerd 

Artikel 14:
De adviescommissies bespreken de evaluaties van de goedgekeurde projecten. Indien er redenen zijn 
om over te gaan tot terugvordering, wordt het advies van adviescommissie voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen.

Artikel 15:
De medewerker van de Intergemeentelijke samenwerking “regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest 
rand”  kan op elk moment een overleg aanvragen met de projectindiener/projectverantwoordelijke. In 
overleg met het project kunnen tussentijds bijkomende, meer specifieke criteria op maat van het 
project bepaald worden. 

Artikel 16:
Enkel projecten die op lokaal niveau positief geëvalueerd worden kunnen hun aanspraak op lokale 
cofinanciering behouden.

Hoofdstuk VI. Uitbetalingmodaliteiten

Artikel 17:
De toegekende subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van een overeenkomst tussen de sociale 
economie onderneming en de stad Halle.

Hoofdstuk VII. Verbintenissen

Artikel 18:
Het project is akkoord om haar dienstverlening bekend te maken op de website van de stad Halle 
indien dit aangewezen is.

Daarnaast zorgt het er ook op andere manieren voor dat het project voldoende bekend wordt 
gemaakt.

Bij promotionele activiteiten en publicaties moet het project de financiële steun van de stad Halle 
vermelden.
Als volgt:
- het logo van de stad Halle wordt hierbij gebruikt
- de zin: ‘ Met de steun van de stad Halle ’ dient vermeld te worden 
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Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 19:

De contactpersoon van de stad Halle is de medewerker van de Intergemeentelijke samenwerking 
“regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand”

Oudstrijdersplein 18
1500 Halle
Tel: 02 363 23 11
Fax: 02 363 24 00

Artikel 20:
Aan de Commissie Financiën wordt 1 maal per jaar een overzicht gegeven van de bestede middelen

Artikel 21:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016 

1500 Halle, 26 januari 2016

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

 

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer


