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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 9 september 2021

Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer,
lvan Flebus, Pieter Poriau, Rita De Pooter, Christel Covens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Gemeenteraadsleden

Subsidiereglement voor lokale organisaties van zelfstandige ondernemers - GR/202ílí60

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis
wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.
Actieplan: AP00001 3 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Actie: 4000055 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend,
Beleidsveld: BV 0500
ARK:6497000
Omschrijving: toelage aan middenstandsverenigingen (UNIZO's)

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur, art 41 23".

Historiek
De Unizo's die actief zijn in de gemeente krijgen jaarlijks elk 500 euro subsidie via de nominatieve
toelagen.

Motivatie
Dit geeft echter problemen wanneer nieuwe organisaties van zelfstandige ondernemers worden
opgericht, want die zijn niet nominatief opgenomen. Bovendien kan men deze subsidie perfect onder een
'algemenere' term toekennen aan elke lokale organisatie van zelfstandige ondernemers die werkzaam is
op het grondgebied Brecht. Daarom wordt voorgesteld om een subsidiereglement op te stellen en aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Er wordt voorgesteld om het bedrag dat beschikbaar is in het meerjarenplan (met name 1500 euro per
jaar) vast te leggen, en te verdelen over de goedgekeurde ingekomen voorstellen. Op die manier wordt
het budget onder controle gehouden. Organisaties dienen een werkingsverslag voor te leggen ter staving
van de subsidie.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar het videobestand van 1.09.41 uur tot 1.10.58 uur.

Stemmino:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel í
De gemeente voorziet vanaf 2021tot en met 2025, binnen de beperking van de kredieten van het
meerjarenplan, een jaarlijkse subsidie voor de ondersteuning van de algemene werking van een
organisatie van zelfstandige ondernemers die werkzaam is op het grondgebied van Brecht.
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AÉikel2
Enkel door het college van burgemeester en schepenen erkende lokale organisaties van zelfstandige
ondernemers hebben recht op een jaarlijkse subsidie. Elke organisatie of vereniging die meent aanépraak
te kunnen maken op deze subsidie, kan een gemotiveerde aanvraag tot erkenning indienen bij het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel3
De subsidie moet gebruikt worden voor de algemene werking van de organisatie van zelfstandige
ondernemers, bijvoorbeeld om folders te laten drukken, vergadermomenten te faciliteren, activitèiten te
organiseren, De organisatie van zelfstandige ondernemers legt een werkingsverslag voor waaruit blijkt
waarvoor de middelen zijn ingezet. lndien uit controle blijkt dat de subsidie oneigentijk gebruik wordt,
wordt de subsidie teruggevorderd.
AÉikel4
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het aantal goedgekeurde subsidiedossiers per jaar. Er is
1.500 euro per jaar voorzien in het meerjarenplan. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld onder de
goedgekeurde subsidiedossiers voor dat jaar. De subsidie wordt uitbetaald op rekening van de lokale
organisatie van zelfstandige ondernemers. De gemeente bezorgt aan elke gekende organisatie van
zelfstandige ondernemers een (al dan niet elektronisch) formulier om de nodige financiële gegevens te
verstrekken. Na correcte indiening van dit formulier en het werkingsverslag wordt de subsidie uitgekeerd.
lndien de formulieren niet tijdig of onvolledig worden ingevuld, vervalt het recht op de subsidie vobr het
betrokken jaar.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

Charlotte Beyers
Burgemeester wnd.
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