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Toekomstplan covid-19 - Goedkeuren subsidiereglement noodfonds

Aanleiding en voorgeschiedenis
De maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 hadden grote gevolgen
voor de Lichterveldse verenigingen. De gemeente Lichtervelde wil dan ook, de middelen
ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid in het kader van het “decreet tot het
nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur,
jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie”, ten volle inzetten om de erkende
Lichterveldse verenigingen te ondersteunen.
Juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen of
vervangingen.
Het decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen
voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, goedgekeurd door het
Vlaams Parlement op 17 juni 2020.
Het Besluit van de Gemeenteraad van 24 november 2008 houdende beleidssubsidie
sportverenigingen.
Het Besluit van de Gemeenteraad van 24 november 2008 houdende impulssubsidie
sportverenigingen.
Het Besluit van de Gemeenteraad van 28 november 2011 houdende erkenning en
subsidiëring van het Jeugdhuis.
Het Besluit van de Gemeenteraad van 30 januari 2012 houdende goedkeuren algemeen
subsidiereglement jeugdverenigingen
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Het Besluit van de Gemeenteraad van 23 januari 2017 houdende Subsidiereglement
cultuur Lichtervelde
Het Besluit van de Gemeenteraad van 28 september 2020 waarbij de algemene principes
van het toekomstplan werden aangeduid.
Motivering
Dit reglement voorziet de bepalingen voor de uitbetaling van een deel van het ‘corona
noodfonds verenigingen’ van €88 691,85 euro ter beschikking gesteld door de Vlaamse
Overheid.
Een deel van de middelen wordt aangewend voor algemene maatregelen volgens de
algemene principes van het vermelde toekomstplan.
Een deel van de middelen wordt ook volgend dienstjaar besteed.
Johan Vandenbussche vraagt te noteren dat dit voor SOMM maar een eerste stap kan zijn,
en dat er een duidelijk plan moet zijn voor de verenigingen bij de begroting 2021.
Financiële gegevens
De nodige aanpassingen aan het beleidsplan worden voorzien.
De nominatum vermelde toelagen uit het beleidsplan worden bij afzonderlijk besluit
toegekend.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. Definitie van de subsidiëring : Wie komt in aanmerking?
Iedere cultuur-, jeugd- of sportvereniging met maatschappelijke zetel of vestiging in
Lichtervelde die een actieve werking heeft én erkend is door de gemeente Lichtervelde
onder het gemeentelijke erkennings- en/of subsidiereglement voor cultuur-, sport of
jeugdvereniging komt in aanmerking voor een subsidie in het kader van het
‘coronanoodfonds voor verenigingen’.
De subsidie moet in alle geval ten goede komen aan de eigen werking van de vereniging
en zijn niet bestemd om (caritatieve) initiatieven van derden te ondersteunen noch om
persoonlijke onkosten of verliezen te dekken van leden, begeleiders, spelers etc.
Artikel 2. Bepaling van de subsidie
De verenigingen krijgen een forfaitair bedrag berekend op basis van het gemiddelde van
de reglementair toegekende gemeentelijke subsidies in de laatste drie coronavrije
werkjaren.
Voor de jeugdverenigingen gaat het enkel om de werkingssubsidie, voor de
cultuurverenigingen en de sportverenigingen gaat het om het totaal van hun subsidies.
Voor de werkjaren 2020 én in 2021 wordt 50% van dit gemiddelde toegekend bovenop de
bestaande subsidie.
De nominatum vermelde toelagen worden bij afzonderlijk besluit toegekend.
Artikel 3. Uitvoering
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.
Artikel 4. Termijn
De uitbetaling van de coronasubsidie voor het jaar 2020 wordt voorzien in december 2020
en voor het jaar 2021 in het voorjaar 2021.
Artikel 5. Bewijs en uitbetaling
De subsidies worden uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen. De vereniging wordt geacht de toegekende subsidie aan te wenden in
overeenstemming met haar doel (zijnde een activiteit ontplooien in de domeinen cultuur,
jeugd en/of sport). Het lokaal bestuur behoudt zich het recht voor om controles te
verrichten op de aanwending van de middelen. Bij vaststelling van misbruik kan het
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college van burgemeester en schepenen zich genoodzaakt zien de toegekende subsidie
geheel of gedeeltelijk in te trekken of terug te vorderen.
Artikel 6. Cumulatie
De subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies van het lokaal bestuur.
Artikel 7. Saldo voorziene krediet
Om de impact van de corona-crisis op de verenigingen te milderen, voorziet het lokaal
bestuur nog in andere ondersteuningsmechanismen die ook gefinancierd worden met
middelen uit het Vlaams noodfonds voor cultuur, jeugd en sport; waaronder een premie
voor zomerkampen, de organisatie van de speelpleinwerking en een impulssubsidiefonds.
Indien er, na afhandeling van alle subsidies van het coronanoodfonds voor verenigingen,
een saldo rest in dit noodfonds, dan zal het college over de aanwending van deze
resterende middelen voor de sectoren cultuur, jeugd en sport bekijken.
Artikel 8. Overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking op 24 november 2020.
Dit reglement geldt onder voorbehoud van publicatie en uitvoering van de geplande
besluitvoering van het Vlaams noodfonds voor cultuur, jeugd en sport.
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