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Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
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Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van 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, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Pieter Poriau, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
Eline Peeters, Tweede schepen
Ilse Van Den Heuvel, Gemeenteraadslid

Besteding restbedrag noodfonds - GN20211113

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdomein: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid
Actieplan: AP000010: Blgcht 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
Omschrijving:
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - culturele verenigingen
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - sportverenigingen
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - jeugdverenigingen
Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 - ouderenverenigingen
en
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 vrijet'rjdsbeleid en optimalisatie van processen
Actie: A000083 - We besteden de middelen uit het Noodfonds ikv Covid-19 op een doordachte manier
Beleidsveld: BV 0750
ARK: 6496000
Omschr'rjving: Besteding subsidie Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport ikv Covid 19 -
terugbetaling lidgelden -1 8

Juridisch kader
Wet van 14 november 1983 betreffende 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
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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.
Gelet op de goedkeuring van het'Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille
van de impact van Corona op hun werking' en van het 'Toelagereglement gedeeltelijke terugbetaling
lidmaatschap vrijetijdsbesteding van Brechtse jongeren omwille van Corona' op de gemeenteraad van
1011212020 en de uitbetalingen die in functie daarvan zijn gebeurd, heeft de Dienst Vrije Tijd een voorstel
uitgewerkt op basis waarvan beoogd wordt om het resterende bedrag van het gemeentelijk noodfonds
gericht te verdelen ter ondersteuning van het Brechtse verenigingsleven.

Advies
Sportraad
De sportraad stelt zich positief op ten opzichte van het geformuleerde voorstel. Er wordt wel voorgesteld
om de sectie'Tegemoetkoming verlies aan inkomsten van fondswervende activiteiten'op te trekken van
€500,00 naar €1.250,00 omdat €500 opbrengst bij wat grotere evenementen maar een peulschil is van de
werkelijke opbrengst van een fondswervende activiteit.
Daarnaast dient er in deze sectie ook ter verduidelijking aangegeven te worden op basis van welke 2
voorgaande jaren verenigingen moeten kunnen aantonen datze een soortgelijke fondswervende activiteit
georganiseerd hebben.

Ouderenadviesraad
De ouderenadviesraad stemt in met het voorstel over de besteding van het noodfonds en heeft geen
bijkomende opmerkingen.

Cultuurraad
De cultuurraad verklaart zich akkoord met het geformuleerde voorstel, maar wenst op te merken dat er bij
de sectie imv fondswervende activiteiten de terminologie inkomsten gewijzigd dient te worden in winsten.
De verklaring hiervoor is dat inkomsten veel breder zijn dan etfectieve winsten. De cultuurraad wenst er
daarnaast op te wijzen dat er doordacht omgegaan dient te worden met de bewijsdocumenten die de
verenigingen dienen door te sturen.
Jeuqdraad
Er werd ons gevraagd om advies te formuleren over de besteding van het restbedrag van het noodfonds.
De jeugdraad is van mening dat, met de voorgestelde besteding van het restbedrag, de verenigingen
gerichte ondersteuning zullen krijgen. Daarom stemmen we ook in met het voorstel.

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.
. 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 zal zich ook nog in
de toekomst laten voelen.
. 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 aantallen) en onmogelijkheid om bepaalde
fondsenwervende activiteiten te organiseren (bv. fuiven, grote eetfestijnen,... ).
. Vrijetijdsbeleving beïnvloedt sterk het welbevinden en het welzijn van mensen en draagt bij aan de
maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving, niet in het minst bijjongeren.
Sinds 13/0312020 (ingaan van de eerste corona-maatregelen) is er gebleken dat de impact sterk verschilt
van vereniging tot vereniging verspreid over de verschillende domeinen jeugd, sport, cultuur en ouderen.
Tevens werd er vastgesteld dat de impact zich afspeelt op verschillende aspecten binnen de werking van
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de vereniging. Een goede besteding van het restbedrag van het noodfonds zal dan ook moeten inspelen

op deze verschillende asPecten.
Daarom werd er een voorstel uitgewerkt met een mix van financiële ondersteuningsvormen ter
ondercteuning van het Brechtse verenigingsleven:
1. Reserveren 

-bedraq 
lidmaatschap vrijetUdsbestedinq: Op deze manier wordt er gegarandeerd dat

aanr,,r-agen Oie in OecernOer 1 ingediend worden ook in januari 2022 nog terugbetaald kunnen worden

(Zie bijlage - Besteding restbedrag noodÍonds nota)
à. BonuJvan 2b% op áe werkinoésubsidies: Elke erkende cultuur-, jeugd-, ouderen- en sportvereniging

oieeen@krijgtvandegemeente,ontvangteencorona-bonu.svan25o/oopbasis
van de uitgeÉeerOe subsidiebedragen in 2021. (Zie bijlage - Toelagereglement-ter ondersteuning van het

vereniginglleven omwille van de impactvan corona op hun werking - periode_2: Sectie 3'1)

f,. Resterénd bedrag noodfonds te spenderen aan toelaqereglement periode 2: (Zie bijlage -

foelagereg[ement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van de impact van corona op hun

werking - periode 2: Sectie 3.2 tot en met sectie 3.5);
Voor hét verslag tijdens de zitting wordt verwezen naat de geluidsopname van 14.03 minuten tot21.26
minuten, tweede deel geluidsopname.

Stemminq:
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte

Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie Van

Dyók, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans

Várbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, lvan Flebus,
pieter eoiiau), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, llse De Beuckelaer)

Besluit
Artikel í
b-e gemeenteraad geeft goedkeuring aan de besteding van het restbedrag van het noodfonds zoals

toegelicht in de motivatie.
Artikel2
Oe gemeenteraad geeft goedkeuring aan 'het toelagereglement ter ondersteuning van het

verànigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking - Periode 2''

Namens de Gemeenteraadn

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 3O

get. Leo NicolaÏ
Voorzitter gemeenteraad
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