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Punt A.8: Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2019 houdende 
goedkeuring van een gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van 
energiebesparende en toegankelijkheidsverhogende werken in verenigingslokalen, aan het 
terrein of aan de noodzakelijke uitrusting van het terrein en goedkeuring van een 
gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van energiebesparende,  
toegankelijkheidsverhogende en luchtkwaliteitverhogende werken in verenigingslokalen, aan 
het terrein of aan de noodzakelijke uitrusting van het terrein.
MOTIVERING:   
Voorgeschiedenis
-    oktober 2005      Vraag vanuit de sportsector om verenigingen hulp te bieden bij het 

 verbouwen van hun lokaal met het oog op energiebesparing. Hiertoe 
 wordt een vraag gesteld aan het schepencollege.

-    augustus 2015     Vraag vanuit de culturele sector om verenigingen hulp te bieden bij het   
                          verbouwen van hun lokaal met het oog op het fysiek toegankelijker 
 maken van het lokaal voor mensen met een beperking.

-    september 2018  Vraag vanuit de sportsector om ook subsidies te kunnen bekomen voor 
                                       energiebesparende ingrepen aan buiteninstallaties.
- najaar 2021: vraag vanuit de culturele sector en sportsector om verenigingen met een 

 eigen lokaal te ondersteunen bij het uitvoeren van investeringen inzake 
  luchtkwaliteit

Argumentatie
-    Energiebesparing moet aangemoedigd worden, hetgeen kadert in de beleidsdoelstelling 

‘Zoersel heeft aandacht voor wonen en natuur’ en in het actieplan ‘streven  naar een 
duurzaam milieubeleid’.

-    Vele sportinfrastructuren hebben buiteninstallaties die duurzamer kunnen.
- het belang om te zorgen voor toegankelijke verenigingslokalen in het kader van een beleid 

om kwetsbare mensen mee deel te laten uitmaken van het gemeenschapsleven.
-  het belang van goede luchtkwaliteit in het licht van het tegengaan van het verspreiden van   

 virussen, zoals gebleken is nav de gezondheidscrisis tengevolge van het coronavirus
Financiële gevolgen 
-     uitbetaling van de subsidies vanuit het investeringsbudget van het beleidsdomein wonen en 

  natuur  
-     de subsidiëring van duurzame en energiebesparende werken,  van werken die de fysieke 

  toegankelijkheid verhogen en van werken die de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren
BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2019 houdende goedkeuring van een gemeentelijk 
reglement betreffende de subsidiëring van energiebesparende en toegankelijkheidsverhogende 
werken in verenigingslokalen, wordt opgeheven. 
Artikel 2 



 

Binnen de mogelijkheden van het lopende meerjarenplan en overeenkomstig de hierna gestelde 
voorwaarden, kan het college van burgemeester en schepenen aan de plaatselijke en erkende  
verenigingen een toelage toekennen voor het uitvoeren van energiebesparende werken of 
werken die de fysieke toegankelijkheid van het lokaal, het terrein of de noodzakelijke uitrusting 
van het terrein verhogen of van werken die de luchtkwaliteit in het lokaal aanzienlijk 
verbeteren, onder de voorwaarden zoals verder omschreven in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van dit 
besluit.
Artikel 3 
De aanvragende vereniging dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1° de vereniging moet een erkende vereniging zijn van de gemeente Zoersel.
2° de werken zijn op de datum van de aanvraag nog niet gestart.
3° de werken moeten uitgevoerd worden in een bestaand lokaal, op het terrein of aan 
noodzakelijke uitrusting van het terrein (of zijn minstens tien jaar op het elektriciteitsnet 
aangesloten). 
4° de noodzaak en de verantwoording van de werken dienen voorgelegd en door het college van 
burgemeester en schepenen aanvaard te worden.
Artikel 4 
Specifieke voorwaarden:
1° De werken dienen het energieverbruik aanzienlijk te verlagen en hebben een 
terugverdieneffect, 
of de werken verhogen de fysieke toegankelijkheid wezenlijk
ofwel de werken verbeteren aanzienlijk de luchtkwaliteit van het lokaal .
2° De vereniging heeft de grond waarop de in artikel 2, 3° infrastructuur staat in eigendom.
Ofwel: de vereniging heeft de grond waarop de in artikel 2, 3° infrastructuur staat in erfpacht of 
heeft er een opstalrecht op, waarvan de duur de overeenkomst van erfpacht of het recht van 
opstal nog minstens 9 jaar loopt op de datum van de subsidieaanvraag.
Ofwel: de vereniging heeft de in artikel 2, 3° infrastructuur in huur en het huurcontract loopt 
nog minstens 9 jaar.
3° De werken zijn voldoende ingrijpend, hebben een aanzienlijke omvang en de reële kost 
bedraagt minstens 5.000 euro. Voor de werken die de fysieke toegankelijkheid verhogen, gaat 
het om aanpassingen die vermeld staan in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 
tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 
met een reële kost van minstens 1.000 euro.
4° Indien de werken vergunningsplichtig zijn, zal een goedkeuring slechts worden gegeven na 
het bekomen van de omgevingsvergunning.
Artikel 5 
Het bestuur van de vereniging die aanspraak wenst te maken op een gemeentelijke toelage, moet 
hiertoe vóór de aanvang van de werken een aanvraag indienen bij het college van burgemeester 
en schepenen op het aanvraagformulier ‘aanvraag energiebesparende, 
toegankelijkheidsverhogende en luchtkwaliteitverbeterende werken in 
verenigingsinfrastructuur’. Volgende stukken dienen bijgevoegd te worden:

- plan van de werken met een korte beschrijving en een raming van de werken
- afschriften van de nodige bewijzen inzake eigendom, of akte van erfpacht, of akte van 

recht van opstal, of huurovereenkomst
- een gedetailleerde raming van de kosten

De aanvraag dient te gebeuren ten laatste één maand voor de aanvang van de werken. 
Artikel 6 
De subsidie bedraagt maximum 50% van de kosten na aftrek van andere subsidies en 
terugvorderbare BTW, met een maximumsubsidie van 60.000 euro euro per vereniging per tien 
jaar, waarvan maximum 20.000 euro voor toegankelijkheidsverhogende werken, maximum 
20.000 euro voor energiebesparende maatregelen en maximum 20.000 euro voor maatregelen 
die de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren.
Voor het bepalen van de toelage komen alle kosten in aanmerking voor het uitvoeren van 
energiebesparende,  toegankelijkheidsverhogende of luchtkwaliteitverbeterende werken voor 



 

zover ze bewezen zijn. Eventuele gratis materialen en gratis gepresteerde werkuren en diensten 
komen niet in aanmerking.
Artikel 7 
De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van de factu(u)r(en).
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