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uittreksel uit de notulen 

gemeenteraad van 25 oktober 2022 

aanwezig 

voorzitter Marcel De Vos 

burgemeester Liesbeth Verstreken 

schepenen Danny Van de Velde, Luc Kennis, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, Katrien Schryvers 

raadsleden Jos Vekemans, Jan De Prins, Koen Paredaens, Rita Laureyssens, Paul Van Wesenbeeck, Kitty 

Busschodts, Cindy Van Paesschen, Wouter Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex Verbergt, Tom 

Sleeuwaert, Bert Claessens, Karin Verbiest, Elke Sels, Emery Frijters, Lukas Kint, Julie Fierens 

algemeen directeur Kristof Janssens 

toelagereglement betreffende de subsidiëring van de energiebesparende, toegankelijkheidsverhogende 

en luchtkwaliteitsverhogende werken in verenigingslokalen, aan het terrein of aan de noodzakelijke 

uitrusting van het terrein - goedkeuring 

feiten en context 

■ toelichting 

Erkende Zoerselse verenigingen kunnen een toelage aanvragen voor energiebesparende, 

toegankelijkheidsverhogende en luchtkwaliteitsverhogende werken in hun verenigingslokaal of aan hun 

verenigingsterrein. Op verzoek van de sportraad worden de voorwaarden van dit reglement versoepeld, opdat 

verenigingen meer energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Tegelijkertijd blijven ook toegankelijke 

verenigingslokalen- en terreinen belangrijk, en willen we blijven inzetten op het belang van een goede 

luchtkwaliteit. We verlagen de minimumkost zodat kleinere ingrepen ook mogelijk worden en we verhogen de 

maximumsubsidie voor energiebesparende maatregelen. De totale maximumsubsidie per vereniging blijft 

behouden.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

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

juridische basis 

• gemeenteraadsbesluit van 23 november 2021 over de goedkeuring van een reglement betreffende de 

subsidiëring van energiebesparende, toegankelijkheidsverhogende en luchtkwaliteitsverhogende 

werken in verenigingslokalen, aan het terrein of aan de noodzakelijke uitrusting van het terrein 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op volgende actie: 

• actie A000046: We promoten bij alle Zoerselse verenigingen het reglement voor de aanvraag van 

subsidies voor energiebesparende maatregelen en het verhogen van de toegankelijkheid in 

verenigingslokalen.  

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing zullen vastgelegd worden op raming R001003.  
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visum 

Er is geen visum vereist. 

besluit 

artikel 1 

Het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2021 over de goedkeuring van een reglement betreffende de 

subsidiëring van energiebesparende, toegankelijkheidsverhogende en luchtkwaliteitsverhogende werken in 

verenigingslokalen, aan het terrein of aan de noodzakelijke uitrusting van het terrein wordt opgeheven. 

artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen kan aan erkende Zoerselse 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 werken die de luchtkwaliteit in het lokaal 

aanzienlijk verbeteren, onder de voorwaarden zoals verder omschreven in 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 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, of de werken verbeteren aanzienlijk de luchtkwaliteit 

van het lokaal. 

2. De vereniging heeft de grond waarop het betreffende verenigingslokaal of terrein zich bevindt in eigendom, in 

huur, in erfpacht of heeft er een opstalrecht op, waarbij de duur van de huur- of erfpachtovereenkomst of het 

recht van opstal nog minstens 9 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag.  

3. De werken zijn voldoende ingrijpend, hebben een aanzienlijke omvang en de reële kost bedraagt minstens 

1.000 euro.  

4. 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 (en latere aanpassingen) tot vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. 

5. Indien de werken vergunningsplichtig zijn, zal een goedkeuring slechts worden gegeven na het bekomen van 

de omgevingsvergunning. 

artikel 5 

De vereniging die aanspraak wenst te maken op de toelage, moet hiertoe vóór de aanvang van de werken een 

aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen op het aanvraagformulier ‘aanvraag 
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energiebesparende en toegankelijkheidsverhogende en luchtkwaliteitsverbeterende werken in 

verenigingsinfrastructuur’.  

Volgende stukken dienen bijgevoegd te worden:  

1. plan van de werken met een korte beschrijving en een raming van de werken 

2. een gedetailleerde raming van de kosten  

3. afschriften van de nodige bewijzen inzake eigendom, of akte van erfpacht, of akte van recht van opstal, of 

huurovereenkomst, voor zover deze overeenkomsten niet afgesloten zijn met gemeente en ocmw Zoersel, in 

welk geval de gemeente de overeenkomsten al ter beschikking heeft.  

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 in totaal 60.000 euro per vereniging per tien jaar, waarvan maximum 20.000 

euro voor toegankelijkheidsverhogende werken, maximum 30.000 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 luchtkwaliteitsverbeterende 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). 

namens de gemeenteraad, 

 

Kristof Janssens 

algemeen directeur 

 

 

Marcel De Vos 

voorzitter 

 


