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Toelagereglement aankoop CO2 meters in kader van het noodfonds

- Periode 3 - GN20211265

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven
van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid
Actieplan: AP000016 - Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen
Actie: A000083 - We besteden de middelen uit het Noodfonds ikv Covid-19 op een doordachte manier.
Beleidsveld: BV 0010
ARK: 7402000
Omschrijving: Subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19

Juridisch kader
Wet van 14 november 1983 betretfende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen
voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar
aanleiding van de COVID-1 9-pandemie.
Besteding noodfonds - Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van de
impact van Corona op hun werking - GR120201243
Besteding noodfonds - Toelagereglement gedeeltelijke terugbetaling lidmaatschap vrijetijdsbesteding van
Brechtse jongeren omwille van Corona - GR120201244

Besteding restbedrag noodfonds - GR120211113

Historiek
Het Ministerieel Besluit van 25 augustus 2021 voorziet in de verplichting om in de besloten
gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten
ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, het gebruik van een
luchtkwaliteitsmeter (CO') vanaf 1 september. De maatregel komt er om te vermijden dat, door het
gebrek aan ventilatie in de binnenruimtes, de ideale omstandigheden ontstaan voor de verspreiding van
covrD-19.
Ook voor andere vrijetijdslokalen en activiteiten venvijst de wetgeving naar het implementatieplan
ventilatie. Waarbij CO" meting ook aangewezen is in alle gemeenschappelUke ruimtes waar meerdere
mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten (bv.
verenigingslokalen, repetitielokalen, jeugdlokalen, vergaderlokalen ...) en waar geen ramen of deuren
niet permanent open gezet kunnen worden.
Gelet op de goedkeuring van het agendapunt'Besteding restbedrag noodfonds'op de gemeenteraad van
10 juni 2021 en de uitbetalingen die in functie daarvan gebeurd zijn, heeft de Dienst Vrije Tijd een
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voorstel uitgewerkt op basis waarvan beoogd wordt om het overblijvende bedrag van het gemeentelijk
noodfonds gericht te verdelen ter ondersteuning van de Brechtse verenigingen àie beinvloed worden in
hun werking door de verplichtingen die opgelegd worden in het voornoemd Ministerieel Besluit van25
augustus 2021 en het Ministerieel Besluit van 2g september 2021.

Advies
De sportraad, de jeugdraad, de cultuurraad en de ouderenadviesraad bespraken het geformuleerde
voorstel. Zijverklaarden zich akkoord en gaven geen bijkomende opmerkingen.

Motivatie
De Brechtse verenigingen konden in januari 2021 en september202l reeds toelagen aanvragen van het
gemeentelijk coronanoodfonds. Aangezien er na deze twee indienrondes nog eerirestbedrag-is,
en de
verenigingen die infrastructuur beheren of gebruik maken van niet-gemeente-ii.;ke infrastructu-ur op
grondgebied Brecht beïnvloed worden in hin werking door de uitgevaardigde coronamaatregelen, werd
er een toelagereqlement uitgewerkt aan de hand waarvan verenigingen kunnen rekenen op een
terugbetaling van de Co'?-mete(s) die aangekocht worden om te-voiooen aan de uitgevaaioigoe
maatregelen (zie toelagereglement in bijlage).
- Verenigingen kunnen rekenen op een terugbetalin g van T5o/o.
- Verenigingen dienen gezien hun situatie te bepalen hoe zij de uitgevaardigde maatregelen
ten uitvoer
brengen (aantal lokalen/kleedkamers, beschikbare stroompunten, ...), oaaóm dienen iiltoe te lichten
voor hoeveel CO2-meters zijeen betoelaging vanTSo/o aanvragen.
- lndien het totaal van de aanvragen het voorziene restbudgetlouden overtreffen (> 13.100 euro), dan
.rylde terugbetalingvanTsoÁ evenredig verminderd wordeÀ bijalle aanvragers.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt venrvezen naar het videobestand ván 17.02 minuten tot í 9.26
minuten.

Stemminq:
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte
Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck,
Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie ScÉoonbaert, Hans
Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, llse
De Beuckelaer, lvan Flebus, Pieter Poriau, Christel Covens), 2 stemmen tegen
lChiistelVan Akeleyen,
Marianne Van den Lemmer)

Besluit
Artikel í
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het'Toelagereglement aankoop CO2 meters in kader van het
noodfonds - Periode 3'.

Artikel2

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de besteding van het restbedrag van het noodfonds zoals
toegelicht in de motivatie.
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