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Punt A.7: Goedkeuring van een toelagereglement tot uitzonderlijke toekenning van 
gemeentelijke werkingstoelagen aan erkende verenigingen in 2021 naar aanleiding van de 
covid19-pandemie
MOTIVERING: 
De covid19-pandemie heeft een impact op de verdeling van onze gemeentelijke jaarlijkse 
werkingstoelagen aan de erkende verenigingen. De verschillende gemeentelijke 
toelagereglementen voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kennen jaarlijks 
subsidies toe op basis van een puntenverdeling. Een belangrijk aandeel van die punten wordt 
berekend op basis van aantal verenigingsactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten, 
publieksactiviteiten,…) Omdat vele van deze activiteiten -buiten de wil van onze verenigingen 
om- in verenigingsseizoen 2020-2021 niet konden plaatsvinden willen we in 2021 net als in 
2020 de gemeentelijke werkingstoelagen omzetten in een vast bedrag (forfait) per vereniging 
conform de bepalingen van dit toelagereglement.  
Juridische gronden 
- het decreet lokaal bestuur van 21 december 2018, in het bijzonder artikel 40
- het gemeenteraadsbesluit van 27 april 1995: goedkeuring van een reglement betreffende de 

erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk
- het gemeenteraadsbesluit van 27 november 1997: goedkeuring van een reglement voor 

kampsubsidies 
- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013: goedkeuring van een subsidiereglement 

voor de jeugdhuizen
- het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014: goedkeuring van een erkenningsreglement 

voor sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning van de kwalitatieve 
uitbouw van sportverenigingen

- het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014: goedkeuring van een toelagereglement ter 
ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een accent op 
kwaliteitsvolle jeugdsport begeleiding

- het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017: goedkeuring van een reglement tot erkenning en 
subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Financiële gevolgen
- uitbetaling van de gemeentelijke werkingstoelagen vanuit de daarvoor voorziene middelen 

binnen het niet in doelstellingen vertaald beleid, afdeling vrije tijd
Advies
- positief advies van de jeugdraad van 31 maart 2021 
- positief advies van de cultuurraad van 21 april 2021
- positief advies van de sportraad van 29 april 2021
BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1: toekenning van de gemeentelijke werkingstoelagen in 2021:
§ 1 De toelageberekening van de gemeentelijke verenigingstoelagen zoals bepaald in 
onderstaande toelagereglementen: 



 

- reglement betreffende de erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk van 27 
april 1995

- reglement voor kampsubsidies van 27 november 1997
- subsidiereglement voor de jeugdhuizen van 17 december 2013
- erkenningsreglement voor sportverenigingen en een toelagereglement ter ondersteuning 

van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen van 16 september 2014
- toelagereglement ter ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met 

een accent op kwaliteitsvolle jeugdsport begeleiding van 16 september 2014, met 
uitzondering van punt c. toelage voor de deelname aan vormingen en de organisatie van 
bijscholingen, de artikelen 13 tot en met 23

- reglement tot erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen van 23 mei 
2017

wordt in budgetjaar 2021 uitzonderlijk niet toegepast en vervangen door een forfaitair bedrag 
(zoals verder in dit reglement bepaald).
§ 2 Erkende Zoerselse verenigingen die in 2017, 2018 en/of 2019 een toelage ontvingen 
conform de toelagereglementen opgesomd in art.1§1, zullen in 2021 een forfaitair bedrag 
ontvangen dat een gemiddelde is van de toelagen die ze 2017, 2018 en 2019 ontvingen: 
- verenigingen die in 2017, 2018 en 2019 een toelage ontvingen conform de 

toelagereglementen opgesomd in artikel 1§1, krijgen in 2021 het gemiddelde van die drie 
jaren; 

- verenigingen die gedurende twee van deze jaren een toelage ontvingen, krijgen in 2021 het 
gemiddelde van deze twee jaren; 

- verenigingen die enkel in 2019 een toelage ontvingen, ontvangen in 2021 hetzelfde bedrag 
als in 2019.

§ 3 Er zijn sedert 2019 ook nieuwe verenigingen die conform de toelagereglementen opgesomd 
in artikel 1§1 in 2021 recht hebben op subsidies. Deze nieuwe verenigingen zullen een 
forfaitaire subsidie krijgen gebaseerd op de toelage van vergelijkbare verenigingen in 2019, in 
verhouding tot het aantal leden.

NAMENS DE GEMEENTERAAD WERD GETEKEND,
Kristof Janssens Marcel De Vos
algemeen directeur voorzitter

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT,

Kristof Janssens Liesbeth Verstreken
algemeen directeur burgemeester  


		kristof.janssens@zoersel.be
	2021-05-20T14:31:29+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed


		liesbeth.verstreken@zoersel.be
	2021-05-21T08:06:42+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




