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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 oktober 2020

VRIJE TIJD EN WELZIJN

34 2020_GR_00279 Vrijetijdsverenigingen - Reglement: renteloze lening voor 
aankoop, bouwen en verbouwen van lokalen  binnen de 
cultuur-, jeugd- en sportsector - 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 
- 18 stem(men) voor: Pieter Busselot; Marijke Ceunen; Yves Demanet; Valerie Hamelryck; Amber 
Magnus; Peggy Massien; Anke Matthys; Anne Mattot; Christophe Merckx; Arno Pirolo; Dieuwertje 
Poté; Johan Servé; Richard Severijns; Marc Snoeck; Nicky Van Acker; Louis Van Dionant; Hedwig Van 
Rossem; Bram Vandenbroecke
- 14 onthouding(en): Mark Demesmaeker; Eva Demesmaeker; Wim Demuylder; André Gorgon; Jeroen 
Hofmans; Nelly Lanis; Rogier Lindemans; Brigitte Moyson; Marc Picalausa; Sven Pletincx; Pascal 
Saenen; Marc Sluys; Benjamin Swalens; Dirk Van Heymbeeck

Beschrijving
Aanleiding en doel
Vrijetijdsverenigingen van Halle krijgen de mogelijkheid om een renteloze lening aan te gaan met de 
stad. Met dit initiatief wil de stad verenigingen ondersteunen bij de aankoop van infrastructuur of bij 
grote bouw- of verbouwingswerken. Het is voor verenigingen immers geen sinecure om een lening te 
onderhandelen aan een voordelige rente bij de bank.
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Deze renteloze lening is een extra duwtje in de rug van verenigingen met grote 
infrastructuurprojecten want de stad biedt deze verenigingen ook een subsidie aan ter waarde van 
maximaal 50 000 euro via het reglement aankoop, bouwen en verbouwen van verenigingslokalen.

Advies en motivering
De belangrijkste principes uit het reglement:

 Bedrag van de lening: 

De verstrekte lening kan maximaal 50% bedragen van de werkelijke kosten of aankoopsom, met een 
minimum van 10 000 euro en een maximum van 75 000 euro.

 Uitbetaling lening: 

De procedure verschilt voor het bouwen en verbouwen van infrastructuur of de aankoop van 
onroerende goederen.

1. Bij kosten voor het bouwen of verbouwen wordt de lening in schijven uitbetaald. De 2e en 

3e schijf worden uitbetaald na voorlegging van de bewijzen van aanwending van de 

respectievelijk 1e en 2e schijf.
2. Indien er onroerende goederen aangekocht worden, wordt de lening uitbetaald na afsluiting 

van het contract tussen de vereniging en de stad en nadat de vereniging de stad een kopie 
bezorgd heeft van de onderhandse akte van aankoop en het ontwerp van de notariële akte 
tot aankoop.

 Terugbetaling lening:

De vereniging moet het volledige ontleende bedrag terugbetalen binnen een termijn van maximaal 10 
jaar. Contractueel kan een kortere terugbetalingstermijn overeengekomen worden. De eerste 
terugbetaling moet gebeuren binnen de termijn van één jaar na de eerste opname.

 Duurzaamheid en toegankelijkheid:

Net als in het 'reglement aankoop, bouwen en verbouwen van verenigingslokalen' worden er 
richtlijnen opgelegd inzake de duurzame / energiezuinige bouw of verbouwing en het toegankelijk 
inrichten van de gebouwen / locatie.

Juridische gronden
- Decreet Lokaal Bestuur.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2020. 

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend mits voorwaarden

Motivering
Gelet op de opmerkingen van het financieel advies: kredieten te voorzien in de aanpassing 
meerjarenplanning.

Financiële informatie
zie financieel advies
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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
Ongunstig advies
Het lijkt ons geen kerntaak van de stad om renteloze leningen te geven aan verenigingen. Het geven 
van leningen is overduidelijk de taak van de banken. Zij hebben de noodzakelijke kennis en software 
om zich van deze taak te kwijten. Met de historisch lage rentevoet is het heel interessant te lenen bij 
de banken.

Ook bij renteloze leningen gegeven door de stad zal er een gedegen waarborg gevraagd word, i.c. 
een hypotheek. De vereniging zal dezelfde moeite hebben om deze te vinden als voor een banklening.

Er zijn geen kredieten voorzien voor de lening. Het meerjarenplan voorziet door de stad op te nemen 
leningen om de reeds voorziene uitgaven te financieren. We gaan dus lenen om een renteloze lening 
te geven aan verenigingen?

Besluit
Artikel 1
Het reglement "Renteloze lening voor aankoop, bouwen en verbouwen van lokalen  binnen de cultuur-
, jeugd- en sportsector" wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Renteloze lening verenigingen_27102020_DEF.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01355 - Vrijetijdsverenigingen - Reglement: renteloze lening voor aankoop, bouwen en 

verbouwen van lokalen  binnen de cultuur-, jeugd- en sportsector - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Waarnemend Voorzitter van 
de Gemeenteraad
Anke Matthys


