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algemeen directeur Kristof Janssens 

toelagereglement tot uitzonderlijke toekenning van gemeentelijke werkingstoelagen aan erkende 

verenigingen in 2022 naar aanleiding van de covid19-pandemie - goedkeuring 

feiten en context 

■ toelichting 

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 het aantal verenigingsactiviteiten (trainingen, 

bijeenkomsten, publieksactiviteiten,…) Omdat vele van deze activiteiten - buiten de wil van onze verenigingen 

om - in het eerste deel van verenigingsseizoen 2021-2022 niet konden plaatsvinden willen we in 2022 net als in 

2020 en 2021 de gemeentelijke werkingstoelagen omzetten in een vast bedrag (forfait) per vereniging conform 

de bepalingen van dit toelagereglement. Dit werd positief geadviseerd door de sportraad van 8 februari 2022 , 

de cultuurraad van 23 februari 2022 en de jeugdraad van 24 februari 2022.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

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

juridische basis 

• gemeenteraadsbesluit van 27 april 1995 over de goedkeuring van een reglement betreffende de 

erkenning en algemene subsidiëring van het jeugdwerk  

• gemeenteraadsbesluit van 27 november 1997 over de goedkeuring van een reglement voor 

kampsubsidies  

• gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 over de goedkeuring van een subsidiereglement voor 

de jeugdhuizen 

• gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014 over de goedkeuring van een erkenningsreglement 

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

sportverenigingen 

• gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014 over de goedkeuring van een toelagereglement ter 

ondersteuning van sportverenigingen voor professionalisering met een accent op kwaliteitsvolle 

jeugdsport begeleiding 
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• gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017 over de goedkeuring van een reglement tot erkenning en 

subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen  

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid. 

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 117.791,08 euro en zullen vastgelegd worden op 

ramingen R000390, R000391, R000393, R000394 en R000412.  

visum 

Er is geen visum vereist. 

besluit 

artikel 1:  

De toelageberekening van de gemeentelijke verenigingstoelagen zoals bepaald in onderstaande 

toelagereglementen wordt in budgetjaar 2022 uitzonderlijk niet toegepast en vervangen door een forfaitair 

bedrag (zoals verder in dit reglement bepaald): 

• 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 jeugdsportbegeleiding 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 

artikel 2:  

Erkende Zoerselse verenigingen die in 2017, 2018 en/of 2019 een toelage ontvingen conform de 

toelagereglementen opgesomd in artikel 1, zullen in 2022 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, krijgen in 2022 het gemiddelde van die drie jaren;  

• verenigingen die gedurende twee van deze jaren een toelage ontvingen, krijgen in 2022 het 

gemiddelde van deze twee jaren; 

• verenigingen die enkel in 2019 een toelage ontvingen, ontvangen in 2022 hetzelfde bedrag als in 

2019. 

artikel 3: 

Er zijn sedert 2019 ook nieuwe verenigingen die conform de toelagereglementen opgesomd in artikel 1 in 2022 

recht hebben op subsidies. Deze nieuwe verenigingen zullen een forfaitaire subsidie krijgen gebaseerd op de 
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gemiddelde toelage van vergelijkbare verenigingen in 2017, 2018 en 2019, in verhouding tot het aantal leden. 

artikel 4: 

Er zijn ook verenigingen wiens werking sedert 2020 is stopgezet of op non-actief gezet, of wiens 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente werd beëindigd. Deze verenigingen ontvangen in 2022 geen 

werkingstoelage, met uitzondering van reeds reglementair uitbetaalde voorschottoelagen.  

namens de gemeenteraad, 

 

Kristof Janssens 

algemeen directeur 

 

 

Marcel De Vos 

voorzitter 

 


