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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw
Anne Matto| de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon;
mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin swalens; de heer Bram
Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; mevrouw Leen
Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves
Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Joke Ots; de heer Jeroen Hofmans

Beschrijving

Aanleidinq en doel
Op basis van het decreet "Sport voor Allen", van toepassing op de legislatuur 2008-2013 werd een
subsidiereglement voor sportverenigingen opgemaakt betreffende beleidssubsidies en een
subsidiereglement voor sportverenigíngen betreffende impulssubsidies. En dit op basis van de
regelgeving van dit decreet.

Het daaropvolgend decreet "Lokaal Sportbeleid" voor de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan
2014-2079 is niet langer meer van toepassing, gezien de sectorale middelen van dit decreet in 2016
werden ingekanteld in het gemeentefonds. Het decreet hield zodoende op met bestaan. Dit geeft
steden en gemeenten meer autonomie, ook op vlak van interne organisatie.

Daar wij nu nog werken met 2 subsidiereglementen voor sportverenigingen inzake beleids -en
impulssubsidies, stellen wij nu aan het College en Gemeenteraad voor om beide reglementen in één
reglement te vernieuwen.

Hieraan koppelen we ook graag een digitalisering van de subsidieaanvragen, wat tegemoetkomt aan
een grote vraag van de sportverenigingen.
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Advies en motiverino
Het nieuwe subsidiereglement en de subsidieaanvraag (zie bijlage) werden in overleg met een
werkgroep binnen de sportraad opgemaakt en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de
spoftraad op L8/2120I9.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen t.o.v. de huidige reglementen voor sportverenigingen (beleids -en
impulssub.sidie):

. Eén reglement (reglementen beleidssubsidie en impulssubsidie werden samengevoegd).

. Een erkenning van het stadsbestuur houdt automatisch in dat de sportvereniging lid is van de
spoftraad. Hiertoe werd de basistoelage gewijzigd naar een vast bedrag van 50 euro per club
(t.o.v. een basistoelage van 40 euro/club, indien aangsloten bij de spoftraad, bedroeg dit 75
euro/club).

. Alleen diploma's volgens Sport Vlaanderen- en WS-normen komen in aanmerking. Andere
diploma's dienen zelf voorzien te z'rjn van een gelijkschakeling door WS, anders worden deze
niet aanvaard

. Medewerking aan activiteiten van de sportdienst komen in aanmerking voor schoolsport,
buurtsport, seniorensport, Kom!pas, G-sport, initiaties. Activiteiten die over een langere
periode lopen, bl'rjven als één activiteÍt gelden (zoals bijvoorbeeld SNS, Maand van de
Sportclub,..)

. Deelname aan de werkgroepen van "Ecosportteami "Open, sociale sportclub" en/of "G-
sportplatform" komen in aanmerking. Bovendien zijn er extra punten voor de oprichting van
een G-werking binnen de club en voor een Kom!pas engagement als sportclub.

Wij vragen hiervoor dan ook de goedkeuring van de gemeenteraad.

Juridische qronden
'Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid.

'Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een Lokaal Sportbeleid' van 6 juli 2012.

Gemeeneraadsbeslissing dd. 29 april 2014 houdende goedkeuring subsidiereglement voor
sportverenigingen,

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 8 maart 2019

Financiële informatie
. 55.000 euro voor de beleÍdssubsidies onder registratiesleutel 64930000-0740-AE-

L4L9l00Ll001/001/002
. 31.500 euro voor de impulssubsidies onder registratiesleutel 64930000-0740-AE-

L4Lelo01lo0u00u003

Beleidsinformatie
. 7 -Vrijetijdsbeleidvoorallen > 1-Ondersteuningvan hetparticuliervrijetijdsaanbod > 2- De

stad verdeelt jaarlijks rechtstreek subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een
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subsidiereglment voor sportverenigÍngen ter bevordering van de kwalitatieve uitbouw van de
sportclubs

. 7 -VrijetUdsbeleidvoorallen > 1-Ondersteuning van hetparticuliervrijetijdsaanbod > 3 - De

stad subsidieert jaarlijks rechtstreeks de erkende sportverenigingen aangesloten bij een
erkende Vlaamse sportfederatie obv een impulssubsidiereglement ifu kwaliteitsvolle
jeugdspottbegeleiding (gediplomeerde jeugdsportbegeleiders& -coordinatoren)

Advies
Financiële dienst
Gunstig onder voorwaarden
De tweede aanbeveling van de "Thema-audit toelagen" door Audit Vlaanderen luidt: "De stad
evalueeft haar subsidies regelmatig en gaat na of ze nog binnen de algemene doelstellingen passen,

of de vooropgestelde effecten worden bereikt en op welke wijze subsidies, indien deze hiervoor het
juiste middel zijn, het best worden ingezet." Het is onvoldoende duidelijk uit het dossier dat deze
evaluatie is gebeurd.

Verder spreekt Audit Vlaanderen m.b.t. de beheersing van het proces rond de toelagen: "Een
efficiënte, duidelijke en laagdrempelige aanvraagprocedure vergroot de kans op voldoende en
correcte aanvragen (bv. Proportionele bewijslast)." Misschien kan dit nog verbeterd worden in huidig
reglement, de bewijslast lijkt ons disproportioneel groot.

De aangehaalde kredieten (55.000 euro op registratiesleutel 64930000-0740-AE-
14 19 / 0n / }OU 0U | 002 en 3 1. 500 eu ro op reg istratiesleutel 6493 0000-0740-AE-
1419100L1001/001/003) zijn voorzíen in Budget 2019. Kredíeten vanaf 2020 zullen deel uitmaken van
het nieuw meerjarenplan en zullen dus deel uitmaken van de besprekingen tot bereiken van het
financieel evenwicht voor SMJP 2020-2025.

Besluit

Artikel 1
Akkoord te gaan met het vernieuwd subsidiereglement voor erkende Halse sporWerenigingen en dit
toe te passen vanaf seizoen 2018-2019.

AÊikel 2
Akkoord te gaan met de digitalisering van de subsidieaanvragen op basis van het vernieuwd
subsidiereglement voor erkende Halse sportverenigingen, met ingang vanaf seizoen 2018-2019.

Bijlagen
1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. I maaft 2019,pdf
2. Besluit college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2019 .pdf
3. Installatievergaderlng Commissie Samenleving.pdf
4. SPD subsidiereglement 2019 aangepast definitief.pdf
5. Aanvraagformulier sportsubsidie 2019 aangepast definitief.pdf
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Aldus beslist in bovenvermetde zitting,
Namens De Gemeenteraad

r
van de

Gemeenteraad
Bertrand Demiddeteer

Voor eensluidend afschrift
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