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Subsidie voor aankoop, bouwen en verbouwen van
verenigingslokalen - Vernieuwd reglement - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Anke Matthys, 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 Mattot; 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;
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin
Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de
heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet;
mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het huidige subsidiereglement aankoop, bouwen en verbouwen voor verenigingen dateert van 2011
en is toe aan vernieuwing om zo beter in te spelen op de noden die verenigingen ervaren.
Zowel vrijetijdsverenigingen als sociale organisaties kunnen subsidies aanvragen voor de aankoop,
bouw of verbouwing van hun infrastructuur.
In bijlage het vernieuwde reglement dat ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad.
In dit reglement is advies verwerkt van verschillende stadsdiensten: cultuur, jeugd, sport, welzijn,
patrimonium, duurzaamheid en bestuursondersteuning.
Advies en motivering
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het vernieuwde reglement:
 Verhoging toelage:
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Een vereniging kan over een periode van 9 jaar maximaal 50 000 euro stedelijke toelage ontvangen.
In het vorige reglement was dit 20 000 euro over een periode van 5 jaar. De subsidie bedraagt
maximaal 75% van de aankoopprijs of de kost voor de nieuwbouw, of 50% van de totale kost voor
herstellingswerken, onderhoudswerken of verbouwingswerken.
De kosten van adviezen op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid kunnen voor 100% ingebracht
worden.
 Stimulans om in te zetten op een duurzame bouw/verbouwing:
Als duurzame stad willen we verenigingen aanmoedigen om energiezuinige gebouwen op te trekken
of te renoveren. We volgen hiervoor de EPB-regelgeving en vragen verenigingen om bewust
duurzame keuzes te maken wanneer ze niet EPB-plichtig zijn. De duurzaamheidsambtenaar zal de
ingediende dossiers mee beoordelen. Via de website zullen we verenigingen informatie aanreiken
zodat ze hiermee aan de slag kunnen.
 Stimulans om rekening te houden met toegankelijkheid van de locatie:
De stad Halle zet in op toegankelijkheid en deze focus is ook opgenomen in het reglement. De nodige
achtergrondinformatie inzake toegankelijkheid wordt ook op de website van de stad ter beschikking
gesteld zodat verenigingen kunnen nagaan of deze criteria voor hun project van toepassing zijn.
 Beoordeling:
Het college van burgemeester en schepenen beslist of het aanvraagdossier in aanmerking komt voor
een subsidie en bepaalt het bedrag van de subsidie. De betrokken stadsdiensten (sector samenleving
- vrije tijd en welzijn, sector stadsontwikkeling - ruimte en wonen, cluster patrimonium en de
duurzaamheidsambtenaar) beoordelen het ingediende project en bezorgen hun advies aan het
college.
In het vorige subsidiereglement was advies van de betrokken adviesraad verplicht. In het nieuwe
reglement is dit advies optioneel omdat dit advies in de praktijk slechts een formaliteit was die de
verwerking van de dossiers vertraagde. Daarnaast speelt ook het feit dat de stuurgroep Lokaal sociaal
beleid niet meer werkzaam is.
Ook de commissie financiën adviseerde de dossiers. Deze commissie is ook niet meer werkzaam. Op
de commissie dienstverlening en algemeen beleid zal er jaarlijks een rapportering gebeuren over de
toelagen die aangevraagd en uitbetaald werden via dit reglement.
 Voorkooprecht toegevoegd:
Er wordt met de vereniging een overeenkomst afgesloten die bepaalt dat de stad voorkooprecht heeft
indien de vereniging beslist om de infrastructuur, die gekocht of gebouwd werd met deze subsidie,
binnen de 20 jaar te verkopen of met een ander zakelijke recht te bezwaren voor een duurtijd van
meer dan 9 jaar.
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur.
Subsidiereglement aankoop, bouwen en verbouwen voor verenigingen (20 december 2011).
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2020.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
Er is jaarlijks 100 000 euro begroot: 66400000 Toegestane investeringssubsidies 07520 Marion Jansen
Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek
vrijetijdsaanbod > De infrastructuur speelt in op het vrijetijdsaanbod in de stad. > B2.5.14
Actualiseren van het subsidieregelement bouwen en verbouwen #toegankelijk #duurzaam
#kindvriendelijk

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Er is jaarlijks 100.000 euro krediet voorzien in AMJP op registratiesleutel ST-66400000-07520-MarionB2.5.14.

Besluit
Artikel 1
Het vernieuwde subsidiereglement voor aankoop, bouwen en verbouwen van verenigingslokalen
wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Reglement aankoop, bouwen en verbouwen voor verenigingen_DEF.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Jan De Winne
Waarnemend Voorzitter van
de Gemeenteraad
Anke Matthys

10/10

