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Punt A.8: subsidiereglement voor personenvervoer voor sociale doeleinden - goedkeuring 
nieuw reglement

FEITEN EN CONTEXT

■ toelichting
Op 25 mei 2009 keurde de gemeenteraad een reglement voor een gemeentelijke tussenkomst bij 
personenvervoer voor sociale doeleinden goed. Ter ondersteuning van verenigingen die 
activiteiten organiseren voor sociale kansengroepen komt de gemeente tussen in de vervoerskost 
met een kilometervergoeding.

Omdat de vooropgestelde kilometervergoeding niet meer is aangepast aan de stijgende 
brandstofprijzen, willen we deze optrekken van 1,5 naar 1,8 euro per kilometer. De beslissing 
om het tarief op te trekken van 1,5 naar 1,8 euro per uur heeft een zeer beperkte financiële 
impact.

■ juridisch kader

beslissingsbevoegdheid

 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41

juridische basis

 besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2009 tot goedkeuring van een toelagereglement 
voor het toekennen van een gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor 
personenvervoer voor sociale doeleinden

■ financieel kader

beleidsinformatie

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid.

financiële informatie

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 1.500 euro inclusief btw en zullen 
vastgelegd worden op raming R417. Hiervoor is voldoende krediet aanwezig.

visum

Er is geen visum vereist.

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:

artikel 1

Het subsidiereglement voor personenververvoer voor sociale doeleinden, zoals goedgekeurd 



 

door de gemeenteraad op 25 mei 2009, wordt vanaf heden opgeheven.

artikel 2

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor personenvervoer voor sociale doeleinden 
goed als volgt.

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PERSONENVERVOER VOOR SOCIALE 
DOELEINDEN

artikel 1

Verenigingen die gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Zoersel kunnen een subsidie 
bekomen voor personenvervoer bij initiatieven voor de doelgroep omschreven in artikel 2 van 
dit reglement.

artikel 2

De subsidie kan enkel worden toegekend aan Zoerselse erkende verenigingen of organisaties 
met een reguliere vrijwilligerswerking ten behoeve van volgende sociale kansengroepen:

 mensen die in armoede leven
 mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid
 mensen met een chronische ziekte of beperking
 erkende en kandidaat-vluchtelingen

artikel 3

Aanvragen worden uiterlijk één maand na de activiteit per brief of digitaal ingediend bij dienst 
Gezondheid & Wereld. De aanvraag vermeldt duidelijk de naam van de vereniging, het adres 
van de zetel en de doelstelling alsook de aard en bestemming van de activiteit en informatie 
over de doelgroep waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Bij de aanvraag wordt de factuur met 
vermelding van aantal kilometers toegevoegd.

artikel 4

De subsidie kan voor één activiteit per jaar per aanvragende vereniging worden toegekend.

artikel 5

De subsidie bedraagt 1,8 euro per kilometer, maar kan nooit groter zijn dan het door de 
organisatie betaalde bedrag voor vervoerskosten zoals vermeld op de factuur of het 
betalingsbewijs.
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