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Uitzonderlijke wijziging reglement tot subsidiêring van de ouderenverenigingen aangesloten bij de
ouderenadviesraad in kader van GOVID-í9 - GR/20201229

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op
een integraalzorgzaam beleid in Brecht
Actieplan : AP0000 1 5 - Dagelijkse werkin g w elzrlnlzorgzaam
Actie : A000 062 - Da g e I ij kse we rki n g w elzln 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 ouderenverenigingen door middel van subsidies. Deze subsidies worden
toegekend op basis van het reglement tot subsidiëring van de ouderenverenigingen aangesloten bij de
ouderenadviesraad. Verenigingen dienen jaarlijks een subsidie-aanvraag in voor het voorbije werkjaar
waarbij ze aantonen dat ze voldoen aan de voonuaarden opgelegd in het subsdiereglement.
Vanaf maart 2020 is de normale werking van de verenigingen verstoord door de maatregelen in het kader
van COVID-19. Zij kunnen geen activiteiten meer organiseren waardoor inkomsten worden misgelopen.

Advies
De ouderenadviesraad stelt dat omwille van het coronavirus en bijgevolg het wegvallen van activiteiten
en evenementen, een alternatieve subsidietoekenning voor het werkjaar 2020 nodig is. Hierbij wil het het
voorstel volgen van de gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuurverenigingen (Gemeenteraad donderdag
1110612020 - GR120201102), waarbij aan de verenigingen een gewogen gemiddelde uitgekeerd wordt van
de subsidies die ze de voorbije 3 werkjaren hebben ontvangen.

Motivatie
Aangezien de normale werking van verenigingen verstoord is sinds maart 2020 zullen vele verenigingen
subsidies mislopen als de subsidiereglementen zonder aanpassingen blijven gelden. Het reglement is
immers gebaseerd op een normaal activiteitsniveau van de verenigingen.
Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om het subsidiereglement uitzonderlijk niet toe te
passen voor het huidige werkjaar. ln plaats daarvan wordt aan verenigingen een gewogen gemiddelde
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uitgekeerd van de subsidies die ze de voorbije 3 werkjaren hebben ontvangen. ln het gewogen
gemiddelde worden volgende gewichten gehanteerd:

o De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht van 50%. De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht van 30%o De ontvangen subsidie van 3 werkjaren eerder heeft een gewicht van 20oÁ
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 wordt het bedrag datzij ontvingen
voor het laatste werkjaar uitbetaald.
Om in aanmerking te komen voor deze aangepaste subsidie bezorgen de verenigingen in plaats van een
volledig subsidiedossier enkele essentiële basisgegevens (ledenlijst, Iijst bestuursleden, ...)
De timing van de subsidies blijft behouden. Dit wil zeggen dat voor 30 april 2021 aan de
ouderenverenigingen gevraagd zal worden om de bewijsstukken voor te leggen. De uitbetaling gebeurt in
juni 2021.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt venvezen naar de geluidsopname van 1.46.53 uur tot 1.47.52
uur.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
AÉikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat het geldende reglement tot subsidiëring van de ouderenverenigingen
aangesloten bij de ouderenadviesraad uitzonderlijk niet toegepast wordt voor het huidige werkjaar. ln
plaats daarvan wordt aan verenigingen een gewogen gemiddelde uitgekeerd van de subsidies die ze de
voorbije 3 werkjaren hebben ontvangen. ln het gewogen gemiddelde worden volgende gewichten
gehanteerd:

. De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht van 50%o De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht van 30%r De ontvangen subsidie van 3 werkjaren eerder heeft een gewicht van 20o/o
Artikel2
De uituoering van bovenstaand artikel gebeurt budgetneutraal.
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Els Eelen
Algemeen Di ur wnd.

2


