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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 10juni2021

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
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
llse Van Den Heuvel, Gemeenteraadslid
Uitzonderliike wijziging subsidiereglementen vrije tijd in kader van COVID-í9 - GR/20211115

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven
van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP000018 - Dagelijkse werking bruisend/actief.
Actie: A000074 - Dagelijkse werking bruisend/actief.
Beleidsveld: 8V0709, 8V0740, 8V0750
ARK: 6491000
Omschrijving: Toelage culturele verenigingen en vaderlandslievende verenigingen, Toelage
sportveren i g i n gen, Toelage jeu gdveren i g i n gen
en
Beleidsdoelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op
een integraal zorgzaam beleid in Brecht
Actieplan : AP0000 1 5 - Dag elijkse werking w elzijnl zorgzaam
Actie : A0 0 0062 - Dag el ij kse we rki n g w elziin I zor gzaam
Beleidsveld: BV 0959
ARK: 6491000
Omschrijving : Subsidies ouderenverenig ingen
Juridisch kader
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
Historiek
De gemeente ondersteunt de jeugd-, sport-, cultuur- en ouderenverenigingen door middel van subsidies.
Deze subsidies worden toegekend op basis van reglementen. Verenigingen dienen jaarlijks een subsidie-
aanvraag in voor het voorbije werkjaar waarbij ze aantonen datze voldoen aan de voorwaarden opgelegd
in de subsdiereglementen.
Vanaf maart2020 is de normale werking van de verenigingen verstoord door de maatregelen in het kader
van COVID-19. Zi kunnen geen activiteiten organiseren waardoor zij inkomsten mislopen,
trainers/lesgevers kunnen geen cursussen of bijscholingen volgen, ...

Gelet op de onderstaande gemeenteraadsbeslissingen van 1 1 juni 2020 wordt er voorgesteld om ook in
2021 dezelfde principes door te trekken voor de subsidiëring van de jeugd-, sport-, cultuur- en
ouderenverenigingen:
- Uitzonderlijke wijziging subsidiereglementen vrije tijd in kader van COVID-19 - GR120201102
- Uitzonderlijke wijziging reglement tot subsidiëring van de ouderenverenigingen aangesloten bij de
ouderenadviesraad in kader van GOVID-19 - GR120201229
Advies
Sportraad
De sportraad stemt in met het voorstel om de jaarlijkse subsidies wederom uit te betalen volgens het
voorgestelde rekenkundig gemiddelde.
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Ouderenadviesraad
De ouderenadviesraad verklaart zich akkoord met het geformuleerde voorstel over de uitbetaling van de
subsidies.
Cultuurraad
De cultuurraad merkt op dat er geen tussenkomst wordt voorzien voor verenigingen die een activiteit
coronaproof georganiseerd hebben. We vinden het jammer dat dergelijke initiatieven niet extra financieel
ondersteund worden.
Jeuqdraad
Dit voorstel komt de verenigingen ten goede omdat het voor hen eenvoudig en duidelijk geformuleerd is.

Aangezien het voorstel voor de uitbetaling van de werkingssubsidies exact hetzelfde is als vorig jaar,

weten de verenigingen bovendien wat ze mogen verwachten.
Motivatie
Aangezien de normale werking van verenigingen verstoord is sinds maart 2020 zullen vele verenigingen
subsidies mislopen als de subsidiereglementen zonder aanpassingen blijven gelden. De reglementen zijn
immers gebaseerd op een normaalactiviteitsniveau van de verenigingen.
Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om de subsidiereglementen - net zoals in 2020 - niet
toe te passen voor het huidige werkjaar. ln plaats daarvan wordt aan verenigingen een gewogen
gemiddelde uitgekeerd van de subsidies die ze de voorbije 3 werkjaren voorafgaand aan 2020 (start
coronacrisis) hebben ontvangen. ln het gewogen gemiddelde worden volgende gewichten gehanteerd:
- De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht van 50%
- De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht van 30%
- De ontvangen subsidie van 3 werkjaren eerder heeft een gewicht van 20o/o

lndien een vereniging een jaar geen subsidie heeft ontvangen dan wordt dit jaar voor het maken van
bovenstaande berekening opgevuld met een gemiddelde van het voor- en achterliggende jaar. Dit zodat
een vereniging niet tweemaal subsidies misloopt.
Voor verenigingen die opgericht zijn in de voorbije 3 werkingsjaren voorafgaand aan 2020 wordt het
bedrag datzrl ontvingen voor het laatste werkjaar uitbetaald.
Meer specifiek gaat het over volgende (delen van) subsidiereglementen die niet toegepast zullen worden
en waarbij het gemiddelde van de voorbije 3 jaren uitbetaald zal worden:

' Sport:
o Subsidiereglement sportverenigingen wordt niet toegepast op werkjaar 2020-2021
o Reglement impulssubsidies jeugdwerking sportverenigingen wordt niet toegepast op

werkjaar 2020-2021
Jeugd:

Gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk wordt
niet toegepast op werkjaar 2020-2021 uitgezonderd

. Hoofdstuk4- Kadervormingstoelage

. Hoofdstuk 6 - Bouw- en verbouwingssubsidles

. Hoofdstuk 8 - Subsidiëring van jeugd- en cultuurprojecten
o Cultuur:

o Reglement tot subsidiëring van de culturele verenigingen wordt niet toegepast op
werkiaar202lurtnn?"Êlfi"l,ruósrdies

. Ouderen:
o Reglement tot subsidiëring van ouderenverenigingen aangesloten bij de

ouderenadviesraad wordt niet toegepast op het werkjaar 2020-2021
De uitzonderingen (jeugd hoofdstuk 4, 6 en 8 en cultuur hoofdstuk 5) die hierboven worden genoemd,
worden niet meegerekend in de berekening van het gewogen gemiddelde van de voorbije 3 jaren omdat
deze een vertekend beeld kunnen geven. Verenigingen die van deze hoofdstukken gebruik willen maken
voor het genoemde werkjaar, kunnen hiervoor een aanvraag indienen en bij de toekenning zullen de
bepalingen uit de betreffende hoofdstukken worden toegepast. De middelen voor bovenstaande
uitzonderingen dienen dus beschikbaar te blijven om volgens de reguliere werking van het reglement
alsnog uit te betalen.
Om in aanmerking te komen voor deze aangepaste subsidie bezorgen de verenigingen in plaats van een
volledig subsidiedossier enkele essentiële basisgegevens (ledenlijst, lijst bestuursleden, ...)
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Naast de andere berekeningswijze zal in 2021 ook het tijdstip van uitbetaling uitzonderlijk aangepast
worden voor de bovenvermelde jeugd- en sportsubsidies. Op deze manier krijgen verenigingen deze
middelen vroeger ter beschikking. Uit een enquête die bij de Brechtse verenigingen peilt naar de
gevolgen van COVID-19 op het verenigingsleven is gebleken dat het vervroegen van de uitbetaling een
welgekomen financiële hulp zou zijn.
Voor de subsidies aan de cultuur- en ouderenverenigingen is dit niet van toepassing. De timing van deze
subsidies I anders. De uitbetalin van deze subsidies rt sowieso voor de start van hun

Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naat de geluidsopname van 21.27 minuten tot 24.30
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
Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, lvan Flebus,
Pieter Poriau), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, llse De Beuckelaer)

Besluit
AÉikel í
De gemeenteraad keurt goed dat de geldende subsidiereglementen voor sport, jeugd, cultuur en ouderen
uitzonderlijk niet toegepast worden voor het huidige werkjaar. ln plaats daarvan wordt aan verenigingen
een gewogen gemiddelde uitgekeerd van de subsidies die ze de voorbije 3 werkjaren voorafgaand aan
2020 (start coronacrisis) hebben ontvangen. ln het gewogen gemiddelde worden volgende gewichten
gehanteerd:
- De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht van 50o/o

- De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht van 30%
- De ontvangen subsidie van 3 werkjaren eerder heeft een gewicht van 20oÁ
De uitzonderingshoofdstukken van jeugd (Hoofdstuk 4 - Kadervormingstoelage; Hoofdstuk 6 - Bouw- en
verbouwingssubsidies; Hoofdstuk I - Subsidiëring van jeugd- en cultuurprojecten) en cultuur (Hoofdstuk 5
- Projectsubsidies) worden uitbetaald conform de geldende sectorale subsidiereglementen.
AÉikel2
De gemeenteraad keurt goed dat het tijdstip van uitbetaling uitzonderlijk aangepast wordt voor de jeugd-
en sportsubsidies. ln plaats van een uitbetaling eind202l gebeurt de uitbetaling nu ten laatste eind
augustus 2021.

Namens de Gemeenteraad,
get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter
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