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Besteding noodfonds - Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van
de impact van Corona op hun werking - GR/20201243
Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door 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 0709, BV 0740, BV 0750, BV 0959

ARK:6497000
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- culturele verenigingen
- sportverenigingen
- jeugdverenigingen

- ouderenverenigingen

Juridisch kader
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.

Historiek
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die
sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds
ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de
lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die 3 sectoren (cultuur, jeugd
en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Voor Brecht gaat het om een bedrag van
272.261,10 euro. De lokale besturen krijgen zo goed als totale autonomie om deze middelen te verdelen.
Motivatie
Binnen de sectoren cultuur, sport, jeugd is er een grote diversiteit en moet er bovendien rekening mee
worden gehouden dat de impact van Covid 19 op de verschillende actoren ongelijk is. Binnen de bepaling
van criteria om deze middelen te verdelen wordt dan ook best rekening gehouden met die
verscheidenheid en moet worden ingezet op een aantal sporen.
o Actieve verenigingen - met een uitgebreide werking, recurrente activiteiten en een hoge
kostenstructuur - hebben in regel de grootste impact ondervonden van de Covid 19-crisis. Die
impact zalzich ook nog in de toekomst laten voelen.
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Bepaalde verenigingen moesten bij de heropstart van de werking rekening houden met strenge
voorzorgsmaatregelen. Maatregelen die ook een financiële impact hebben.
Bepaalde verenigingen dienden bij de heropstart van de werking en de organisatie van
activiteiten rekening te houden met enorme beperkingen (bv. max aantallàn) en onmogelijkheid
om bepaalde fondsenwervende activiteiten te organiseren (bv. fuiven, grote eetfesti,lne-n,...;.
Dat de impact verschilt sterk van vereniging tot vereniging verspreid over de verschillende dbmeinen,
jeugd, sport en cultuur, werd ook vastgesteld uit de eerdere impactbevraging die werd afgenomen van
de
Brechtse verenigingen. Tevens stelden we vast dat de impact zich afspeált óp verschilleÀde aspecten
binnen de werking van de vereniging. Een goede besteding van de middelen'zal dan ook moeten
inspelen op deze verschillende aspecten.
Daarom werd er een voorstel uitgewerkt met een mix van verschillende ondersteuningsvormen
zodat iedereen zijn gading kan vinden:
1. Financiele steun (zie bijlage - Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille
van de impact van Corona op hun werking)
2. Technische steun
1. Investering materiaal uifleendienst
Met de beschikbare middelen uit het noodfonds, wordt er extra geïnvesteerd in materiaal voor
de uitleendienst, met als eerste focus materiaal dat organisatorén kan helpen bij het
'coronaproof' maken van hun activiteiten. De aankoot'van duurzaam materiaal -dat inspeelt op
de behoeften van de verenigingen heeft als voordeel dat dit een langdurig effect heeft.
Volgende zaken willen we extra voorzien in de uiileendienst:
Plexischermen, signalisatiemateriaal, dispensers
Coronaboxen: (naar analogie met de fuifkoffers) deze bevatten de
odige hulpmiddelen om corona-proof te organiseren
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2. Pakket Corona signalisatie
We bieden aan de verenigingen die gebruik maken van niet-gemeentelijke infrastructuur een
Corona-signalisatie-pakket aan met aangepaste uniforme signalisatie en bewegwijzering
stickers aan in de Brechtse huisstijl. Deze materialen helpen de verenigingen óm bewuót om te
gaan met de corona regels en de infrastructuur in goede banen te leiden.
De pakketten zullen ook aangeboden worden via de uitleendienst aan verenigingen die een
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laten beleven in Brecht
Stickers / affiches
om te stimuleren de handen te wassen
om te stimuleren om mondmaskers te dragen
om te stimuleren om afstand te houden
3. lnhoudelijke steun: lnformatiesessies / webinar
We organiseren thema workshops en informatiesessie voor de Brechtse verenigingen (zoals Oppepper).
Dit kan onder digitale vorm van een webinar, die gratis wordt aangeboden aan áttJoestuurders.
Relevante thema's dienen nog bepaald te worden (voorbeelden: sponsoring, ledenwerving, ...).
Op deze manier trachten we onze verenigingen bijkomend te coachen naaieen hoger nivêau, ook in
tijden van corona.
4. Ondersteuning voor bijzondere doelgroepen (zie bijlage - besteding noodfonds nota)
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í. Personen in armoede en sociaal kwetsbare groepen

Mensen in armoede en sociaal kwetsbare groepen worden extra hard getroffen door corona en verdienen
de nodige aandacht.
De huidige tussenkomsten via 80/20 kunnen uitgebreid worden door het budget van werkjaa r 2020 nog te
verhogen met de middelen van het noodfonds zodat alle aanvragen dit jaar kunnen terugbetaald wordén.
ln april 2021 zou de U|TPAS opstarten (indien de projectaanvraàg wordt goedgekeurd).ln eerste
instantie zal de korting enkel van toepassing zijn op gemeentelijkó activitèiten, verenigingen stappen pas
in een 2de_fase in. Tijdens deze overgangsperiode kunnen we bijkomende overgangJmàatregeíen
voorzien. Deze moeten nog opgesteld worden.
ln de verdere toekomst zouden we bij het uitrollen van het UITPAS systeem naar de verenigingen, tijdelijk
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de bijdrage van de gemeente naar 100o/o kunnen te brengen. Zo stimuleer je de clubs om daar op in te
zetten.
Raadsleden C. Van Akeleyen en M. Van Den Lemmer verlaten even de zitting.
2. Geestelijke gezondheid en mentaal welbevinden
Door het wegvallen van het verenigingsleven, evenementen en activiteiten, moeten we extra waakzaam
zijn voor de geestelijke gezondheid en mentaal welbevinden van onze inwoners.
Uit de covid-19 gezondheidsenquête van Sciensano blijkt dat de algemene gezondheid tijdens de
pandemie in het gedrang komt. Zo brengt de crisis ook heel wat stress met zich mee. Uit de enquête blijkt
dat jongeren van 18 tot24 jaar hierbij bijzonder kwetsbaar zijn. Bij hen ligt het percentage dat allerlei
negatieve emoties ervaart hoger. lnzetten op mentaalwelbevinden en veerkracht bij kinderen en
jongeren, is dus van essentieel belang om de inwoners van Brecht weerbaarder te maken.
Via het OCMW wordt een breder project uitgerold rond dit thema. Bovenstaande wordt meengenomen in
het gehele project.
Raadsleden C. Van Akeleyen en M. Van Den Lemmer nemen terug deel aan de zitting.
Voor het verslag t'rjdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.08.29 uur tot 1.44.38
uur.

Stemminq:
Met24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis,
Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck,
Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, llse
De Beuckelaer, lvan Flebus), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, llse Van
Den Heuvel)

Besluit
AÉikel í
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de besteding van het noodfonds zoals toegelicht in de
motivatie.

Artikel2
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan 'het toelagereglement ter ondersteuning van het
verenigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking'.

Namens de Gemeenteraad,
get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

Els Eelen
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