Provincie Antwerpen
Arrondissement Antwerpen

GEMEENTE SCHILDE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van de gemeenteraad d.d. 16/11/2015
Aanwezig:
S. Rubberecht
voorzitter
D. Bauwens,
burgemeester
S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,
schepenen
D. Mariën, Y. Avontroodt, M. Dillen, O. Verhulst, M. Van Alphen, W. Van Kets, J.
Verschueren, K. Droessaert, A. Van Oekelen, P. Gielen, H. Bellens, G. Van Acker, V. Van
Genechten, L. Cuppens, S. Callens, A. Laforce-Vergote, S. Van den Heuvel, P. Lievens,
raadsleden
T. Vervisch,
secretaris

Punt nummer:

8

Onderwerp : Vrije tijd & Welzijnszaken - Reglement Lustrumsubsidie erkende verenigingen.
Goedkeuring
In openbare vergadering
De gemeenteraad,
Gelet op het reglement lustrumsubsidie, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 26 mei
2003;
Overwegende de noodzaak tot het actualiseren van het bestaande reglement
lustrumsubsidies;
Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 augustus
2015 met het ontwerp van het reglement lustrumsubsidies erkende verenigingen en erkende
organisaties,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 augustus
2015 om advies te vragen aan alle betrokken adviesraden over dit reglement;
Gelet op het positieve advies van de raad voor cultuurbeleid d.d. 09/09/2015;
Gelet op het voorstel van de raad voor cultuurbeleid om het reglement uit te breiden naar
adviesraden en beheersorganen;
Gelet op fiche 4 van de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de
adviesraden/beheersorganen die de wijze bepaalt waarop een adviesraad bijkomende
financiële ondersteuning kan aanvragen voor activiteiten die buiten de advies- of
beheerstaak vallen;
Gelet op het positieve advies van de GROS d.d. 11/09/2015;
Gelet op het positieve advies van de jeugdraad d.d. 17/09/2015;
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Gelet op het positieve advies van de seniorenraad d.d. 06 /10/2015;
Gelet op het positieve advies van de raad voor personen met een handicap d.d. 07/10/2015;
Gelet op het positieve advies van de sportraad d.d. 08/10/2015;
Overwegende dat de milieuraad geen advies hieromtrent gaf;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 oktober 2015
om akkoord te gaan met het reglement lustrumsubsidies en dit reglement ter goedkeuring te
agenderen op de gemeenteraad van november 2015;
Gelet op het visum nr. 2015/085; d.d. 29/10/2015 van de financieel beheerder;
BESLUIT
Eenparig.
Eenparig.
Enig artikel. De gemeenteraad keurt het onderstaande reglement Lustrumsubsidie voor
erkende verenigingen en erkende organisaties goed:

Artikel 1 -Lustrumsubsidie
Lustrumsubsidies voor erkende verenigingen en erkende organisaties zijn toelagen die enkel
kunnen worden toegekend aan verenigingen én organisaties , die door het gemeentebestuur
van Schilde werden erkend als vereniging of als organisatie.
De bedragen van de lustrumsubsidies voor erkende verenigingen en erkende organisaties
worden jaarlijks goedgekeurd binnen het gemeentelijke budget. Deze subsidies kunnen
bijgevolg nooit hoger zijn, dan de daarvoor goedgekeurde bedragen.
Artikel 2 - Toekennen subsidies
De lustrumsubsidies voor erkende verenigingen en erkende organisaties worden toegekend
door het college van burgemeester en schepenen volgens de regelingen, voorwaarden en
bepalingen die in dit reglement staan vermeld.
Artikel 3 - Lustrumjaren
De gemeente voorziet een lustrumsubsidie voor de volgende jaren van bestaan
10 jaar
25 jaar
50 jaar
75 jaar en alle daaropvolgende 25 jaar
Artikel 4 - Lustrumsubsidie
De lustrumsubsidie is een vast bedrag en bedraagt
10 jaar: 125 euro
25 jaar: 250 euro
50 jaar: 500 euro
75 jaar: 750 euro
100 jaar en alle daaropvolgende 25 jaar: 1000 euro
Artikel 5 - Bewijsstukken
Bewijsstukken maken integraal deel uit van de aanvraag. Dossiers waarvan de correcte
bewijsstukken ontbreken, worden als onvolledig beschouwd. De bewijsstukken tonen het
oprichtingsjaar en de permanente werking aan. (bv. publicatie in het Belgisch Staatsblad,
verslag oprichtingsvergadering, andere bewijsdocumenten).
Artikel 6 - Uitbetalingssysteem
De lustrumsubsidies voor erkende verenigingen en erkende organisaties worden uitbetaald
in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsfinanciering. Subsidies kunnen enkel
worden gestort op een bankrekening, op naam van de vereniging of organisaties voor wie de
subsidies zijn bedoeld. Enkel dossiers die binnen de gestelde termijn worden ingediend,
komen in aanmerking voor uitbetaling.
Artikel 7 - Juistheid van de gegevens
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Als onjuiste gegevens worden verstrekt in het subsidiedossier, kan dit een reden zijn voor
uitsluiting van subsidiering. Reeds uitbetaalde subsidies kunnen worden teruggevorderd.
Bovendien kan een vereniging worden uitgesloten van verdere subsidiering. Het opleggen
van sancties is een bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8 - Termijn en berekeningen
De aanvraag voor lustrumsubsidie wordt met alle gevraagde bewijsstukken voor 1 oktober
van het betrokken jaar ingediend bij de betrokken dienst.
Artikel 9 - Administratieve controle (wet van 14/11/1983 – BS 6/12/1983)
De wet van 14 november 1983 verplicht een controle op bepaalde toelagen die het
gemeentebestuur van Schilde uitbetaalt aan de erkende verenigingen en erkende
organisaties. Door het indienen van een subsidiedossier verklaart de erkende
vereniging/organisatie dat ze de subsidies, die de gemeente Schilde uitbetaalt, zullen
aanwenden ter financiering van de werking van de erkende vereniging/organisatie. De
gemeente Schilde kan te allen tijde inzage vragen in de werking van de erkende
vereniging/organisatie. De erkende vereniging/organisatie moet deze gegevens ter
beschikking stellen van de gemeente.
Artikel 10 - Bezwaarprocedure
Schriftelijke bezwaren moeten altijd worden gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. Bezwaren moeten binnen de maand na de
toekenningsbeslissing van de subsidies worden ingediend. Alle betwistingen worden
onderzocht door de betrokken adviesraad. Het advies hierover wordt geagendeerd op het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11 - Geldigheid van dit reglement
Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de jeugdraad op 17/09/2015.
Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de GROS op 11/09/2015.
Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de raad voor personen met een handicap op
07/10/2015.
Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de seniorenraad op 06/10/2015.
Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de raad voor cultuurbeleid op 09/09/2015.
Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de sportraad op 08/10/2015.
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/11/2015.
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2016.
Dit reglement blijft gelden tot een vervangend reglement wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Dit reglement vervangt het voorgaande ‘reglement lustrumsubsidie voor erkende
verenigingen’ dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26/05/2003.

Gedaan te Schilde in vergadering datum als boven.
In opdracht:
(get.) T. Vervisch
secretaris,

(get.) S. Rubberecht
voorzitter,

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
In opdracht van de voorzitter van de gemeenteraad (Art. 183 bis gemeentedecreet):

Tine Vervisch
gemeentesecretaris

Dirk Bauwens
burgemeester
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