Reglement met betrekking tot een tussenkomst in de
(zomer)kampen, speelpleinwerking,.. - verlenging
Datum goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2021
Datum publicatie website: 22/12/2021
Artikel 1 - Doel
De impact van de coronacrisis was en is ingrijpend, ook tijdens de voorbije zomermaanden. De
zomerkampen konden uiteindelijk doorgaan, doch onder strikte voorwaarden. Deze strikte
voorwaarden brachten en brengen extra-kosten met zich mee zoals extra - sanitair, extra aankopen,
extra sanitair,..
Artikel 2 - Juridische grond
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen.
Artikel 40, 41 en 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Artikel 3 - Looptijd van het reglement
Het reglement loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Artikel 4 - Erkennings- en subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten alle volgende voorwaarden vervuld zijn:
De aanvrager moet hetzij een door het bevoegde gemeentebestuur erkende jeugd-, sport- of
cultuurvereniging zijn, hetzij een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk
(vzw).
De aanvrager moet voldoen aan de wettelijk opgelegde voorwaarden die gelden voor het
organiseren van een kamp, speelpleinwerking,..
Het kamp moet volledig corona-proof georganiseerd worden volgens de op dat moment
geldende richtlijnen.
Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke subsidies voor dezelfde
activiteit.
Artikel 5 - Uitgaven die in aanmerking komen
§1. De volgende uitgaven komen in aanmerking:
Uitgaven voor extra maatregelen om de organisatie op een veilige manier en hygiënische manier te
laten verlopen en de veiligheid van de leden te garanderen, zoals drukwerk, mondmaskers,
desinfectiemiddelen, inzet monitoren, extra huur lokalen,…
De verenigingen dienen de facturen voor te leggen die betrekking hebben op deze kosten.
Artikel 6 – Beoordeling van de aanvraag
§1. De dienst Vrije Tijd beoordeelt de subsidieaanvragen en maakt een verslag op.
§2. De dienst Vrije Tijd is gerechtigd alle nodige extra informatie op te vragen bij de vereniging, die
zij noodzakelijk acht voor de vervulling van haar opdracht.
§3. De dienst Vrije Tijd legt de aanvraag ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en
schepenen dat beslist over de toekenning en het bedrag van de toelage.
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§4. Indien het voorziene budget niet toelaat het volledige schadebedrag voor alle aanvragen te
dekken, dan worden de schadebedragen opgeteld en wordt op basis van een procentuele verdeling
het toegekende bedrag bepaald.
Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt na de beslissing door het college van burgemeester en schepenen en na het
indienen van een verklaring op eer volledig uitbetaald.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de post- of bankrekening die
door de aanvrager op het aanvraagformulier én op de verklaring op eer opgegeven werd.
Artikel 8 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de aanvrager:
1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2. onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van toegekende toelages door de gemeente;
3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van gemeentelijke
reglementen voor de periode van minstens een jaar.
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