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Uitzonderlijke wijziging subsidiereglementen vrije tijd in kader van COVID-í9 - GR/20201102
Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven
van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP00001 8 - 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
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Juridisch kader
Wet van

í4 november 1983 betreffende

de controle op de toekenning en op de aanwending van

sommige toelagen.

Historiek
De gemeente ondersteunt de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen door middel van subsidies. Deze
subsidies worden toegekend op basis van reglementen. Verenigingen dienen jaarlijks een subsidieaanvraag in voor het voorbije werkjaar waarbij ze aantonen dat ze 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. Zij kunnen geen activiteiten organiseren waardoor zij inkomsten mislopen,
trainerVlesgevers kunnen geen cursussen of bijscholingen volgen, ...

Advies
Advies cultuurraad
Dit voorstel komt tegemoet aan onze bekommernis onze verenigingen de nodige steun te geven na een
periode waarin ze hun normale activiteiten hebben moeten onderbreken. Wat niet echt duidelijk is, is
waarom daar nu snel moet over beslist worden zonder tijd voor overleg. De subsidies over het werkjaar
2019 zijn intussen berekend en worden in juni 2020 uitbetaald. Voor de cultuurraad komt de volgende
subsidieberekening er pas in 2021 voor de subsidies van het werkjaar en activiteiten van 2020. Het is vrij
duidelijk dat we daarvoor de regels zullen moeten aanpassen aan de bijzondere situatie. Maar we
dachten dat we nog even tijd hebben om daarover na te denken en van gedachten te wisselen vooraleer
we daarover beslissen. Voor sportraad en jeugdraad ligt dat uiteraard anders en moet er nu snel beslist
worden.

Als het absoluut nodig is om nu voor de 3 raden samen ineens te beslissen kunnen we wel instemmen
met het voorstel. We zouden wel kunnen overwegen een gewogen gemiddelde te maken waarbij
bijvoorbeeld voor de subsidies werkjaar 2020 de subsidie van 2019 voor 50 o/o, 2018 voor 30 o/o en 2017
www.brecht.be
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voor 20 oÁ zouden meetellen. Zo vermijden we dat verenigingen die afbouwen ten onrechte te veel, en
verenigingen die uitbreiden te weinig zouden krijgen.

Advies spoÉraad
De sportraad geeft een positief advies over het voorstel. De sportraad vraagt om in de uitvoering
aandacht te besteden aan uitzonderingen waarbij de algemene redenering van het gemiddelde van de
voorbije 3 werkjaren niet aangewezen is.

Advies ieuqdraad
Er werd ons om een advies gevraagd in verband met de vervroegde uitbetaling van de jeugdsubsidies
aan de jeugdverenigingen. Wij hebben als dagelijks bestuur van de jeugdraad aan al onze
jeugdverenigingen hun mening gevraagd en vatten deze graag samen in onderstaand advies.

We kregen van 9 van de 12 verenigingen een akkoord met deze regeling en 2 van de 12 verenigingen
hadden er een aantal bedenkingen bij. Van 1 vereniging hebben we geen antwoord ontvangen.
We hebben de bedenkingen met het dagelijks bestuur van de jeugdraad bekeken en we geven ze
hierover mee ter informatie.
KLJ Sint-Lenaarts geeft aan dat ze heel veel nieuwe leden hebben waardoor dit een groot verschil maakt
in hun subsidiebedrag aangezien we subsidiepunten toekennen naargelang het aantal leden.

Akabe RaÍiki heeft enkelen van hun leiding die een cursus heeft gedaan waarvan het deelnamebedrag
door de vereniging werd voorgeschoten, ze zouden dit dus graag wel ontvangen.

Wijstellen daarom volgende regeling voor:
Hetsubsidiebedrag 2019-2020 wordt berekend aan de hand van 50% van2018-2019, 30% van20172018 en 20o/o van 2016-2017 , hiermee heeft een gegroeide vereniging in ledenaantal minder nadeel
aangezien vorig jaar voor een groter deel meetelt.
De subsidies voor vormingen/cursussen worden niet in de berekening mee genomen, net zoals de
infrastructuursubsidies en subsidies voor jeugd- en cultuurprojecten. Dit kan nog apart aangevraagd
worden.
Omdat we de administratieve last willen verminderen zijn wij daarom ook voorstander om geen
ledenlijsten of kampvooraf op te vragen bij de verenigingen.

Wij verklaren hierbij dan ook dat al onze aangesloten jeugdverenigingen nog actief zijn en vinden een
bewijs van bestaan dus niet nodig.

Motivatie
Burgemeester S. Deckers en schepen K. Janssens verlaten de zitting.
Burgemeester S. Deckers en schepen K. Janssens vervoegen opnieuw de zitting.
Een aangepaste beslissing wordt tijdens de zitting toegelicht door schepen F. Van Looveren.
Aangezien de normale werking van verenigingen verstoord is sinds maart2020 zullen vele verenigingen
subsidies mislopen als de subsidiereglementen zonder aanpassingen blijven gelden. De reglementen zijn
immers gebaseerd op een normaal activiteitsniveau van de verenigingen.
Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om de subsidiereglementen uitzonderlijk 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 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.
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dat zij ontvingen
Voor verenigingen die opgericht zijn in de voorbije 3 werkingsjaren wordt het bedrag
voor het laatste werkjaar uitbetaald.
die niet toegepast zullen worden
lr11eer sfecitiek gaat náio"ài volgende (delen van) subsidiereglementen
jaren
zalworden:
uitbetaald
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voorbije
enwaárbij het gimiddelde van dè
Sport:
Subsidiereglement sportverenigingen wordt niet toegepast op werkjaar 2019-2020
op
Reglement"impulssubsidies leugOwerking sportverenigingen wordt niet toegepast
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werkjaar 2019-2020
jeugdwerk wordt
Gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van het plaatselijk
niet toegepást op werkjaar 2019-2020 uitgezonderd
Hoofdstuk4- Kadervormingstoelage
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Cultuur:
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Hoofdstuk 6 - Bouw- en verbouwingssubsrdles

Hoofdstuk 8 - Subsidiëring van jeugd- en cultuurprojecten

Reglement tot subsidiëring van de culturele verenigingen wordt niet toegepast op
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De uitzonderingen (jeugd hoofdstuk 4, 6 án 8 en cultuur hoofdstuk 5) die hierboven
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toegepast.
Oàpalingàn uit de betreffónde hoofdstukken worden
van het reglement
uiÉondéringen dienen dus beschikbaar te blijven om volgens de reguliere werking
alsnog uit te betalen.
plaats van een
óm in"aanmerking te komen voor deze aangepaste subsidie bezorgen de vereniging.en in
volledig subsidiedissier enkele essentiële básisgegevens (ledenlijst, lijst bestu.ursleden, ".)
uitzonderlijk aangepast
Naast de andere oerekeningswijze zal in 2020 oór net fijdstip van uitbetaling
verenigingen deze
worden voor de bovenvermélde jeugd- en sportsubsidieó. Op deze manier krijgen
peilt naar de
verenigingen
middelen vroeger ter beschikkin!. u-it een enquête die bij de Brechtse
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vervroegen
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het
dat
gàuó;g". u"n óovto-t 9 op het íerenigingsleven is
welgekomen financiële hulp zou zijn.
subsidies ligt
Voor de subsidies aan cultuurverenigingen is dit niet van toepassing. De timing van deze
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Besluit

AÉikelí
óíg-ffi;enteraad

keurt goed dat de geldende subsidiereglementen voor sport, jeugd en cultuur
uitzónderlijk niet toegepa-st worden vàor het huidige werkjaar. ln plaats daarvan wordt aan verenigingen
gá*oó"n gemidïelde uitgekeerd van de subèidies die ze de voorbije 3 werkjaren hebben ontvangen.
ln he-t gew:ogen gemiddelde worden volgende gewichten gehanteerd:
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De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht
van s0%
De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht
van 30%

AÉikel2
De gemeenteraad keurt goed dat het tUdstip.van uitbetaling
uitzonderlijk aangepast wordt voor de jeugden sportsub-s-idies. ln plaats van een uitbetáling eind 2020
oe óitoetaÏn;
óeoáurt
taatste eind
augustus 2020.
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Artikel3
De uitvoering van bovenstaande 2 artikelen gebeurt budgetneutraar
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