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Toekomstplan covid-19 - Goedkeuren impulsreglement 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 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
Het Besluit van de Gemeenteraad van 23 januari 2017 houdende Subsidiereglement
cultuur Lichtervelde
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Het Besluit van de Gemeenteraad van 28 september 2020 waarbij de algemene principes
van het toekomstplan werden aangeduid.
Financiële gegevens
Dit reglement voorziet de bepalingen voor de uitbetaling van een deel van het
‘coronanoodfonds 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.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1.
Art.2.
Art.3.
285 §

De raad keurt het impulsreglement noodfonds in bijlage, goed.
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid volgens artikel
1, artikel 286 &, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

Bijlage: Impulsreglement noodfonds

Artikel 1 - Begripsomschrijving en definities
Vereniging: Iedere cultuur-, jeugd-, sport- of seniorenvereniging of andere vereniging die
een aanbod heeft in de vrije tijd sector en die een actieve werking heeft in Lichtervelde.
De definitie van vereniging wordt ruim geïnterpreteerd zodat ook verenigingen die niet
erkend zijn maar die wel projecten hebben die eventueel een aanspraak kunnen maken op
deze middelen, ook kunnen indienen.
De vereniging zal in haar aanvraag motiveren waarom zij onder deze ruime definiëring
meent te vallen, waarna dit mee zal beoordeeld worden in het kader van de aanvraag
conform artikel 4.
Artikel 2 - Doel van de impulssubsidie
De beleidsdoelstelling die met de impulssubsidie beoogd wordt, is het stimuleren om
toekomstgericht en coronaproof denken binnen de verenigingen én het stimuleren en
organiseren van coronaproof activiteiten. De activiteit overstijgt de reguliere werking van
de vereniging en moet publiek zijn en voor iedereen toegankelijk.
Artikel 3 - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies
Om in aanmerking te komen voor de impulssubsidie dient aan bepaalde voorwaarden te
worden voldaan. De vereniging:
- dient een aanvraagformulier in EN
- moet een aanbod en een doelpubliek hebben in Lichtervelde EN
- moet een actieve werking hebben EN
- neemt actief deel aan de overleg- en netwerkmomenten in het kader van deze
impulssubsidie.
De subsidie bedraagt max. 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €1.500.
Er kan maximum 1 projectsubsidie per kalenderjaar per vereniging worden toegekend.
Er komen maximum 6 projectsubsidies per kalenderjaar in aanmerking.
Een project kan maar eenmaal gesubsidieerd worden (het komt dus niet meer in
aanmerking voor de jaarlijkse toelage).
De promotie voldoet aan volgende eisen:
• Logo gemeentebestuur wordt op alle promotie vermeld + ‘met de steun van’
• UIT-kalender moet aangewend worden
• Brede promotie via diverse kanalen (zowel digitaal als analoog)
Activiteiten van politieke partijen, vakbonden en mutualiteiten komen niet in aanmerking.
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Activiteiten met een commercieel karakter komen niet in aanmerking.
Artikel 4 - Aanvraagprocedure
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
De aanvraag wordt door de verenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend
bij het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn ten allen tijde
beschikbaar bij het gemeentebestuur op de website van de gemeente
(www.lichtervelde.be/impulssubsidie-verenigingen). Het aanvraagdossier wordt ten laatste
ingediend 2 maand voor de aanvang.
Bij het uitbetalingsdossier toe te voegen bewijsstukken: verslag, betalingsbewijs facturen,
promo-materiaal en eigen evaluatie.
Artikel 5 - Controle
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken
te laten verifiëren, alsook bijkomende stukken op te vragen, indien de noodzakelijkheid
blijkt ervan voor het opstellen en uitvoeren van het subsidiebesluit. Indien blijkt dat de
aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende vereniging
niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 6 - Beoordelingscriteria
Beoordelingscriteria voor de aanvraag van een impulssubsidie:
Innovatief:
Het project is vernieuwend: het ontwikkelt nieuwe of een verbeterde dienstverlening, een
nieuw of verbeterd programma of methodiek binnen de aanvragende organisatie en test
die vernieuwing uit. Het project is eveneens vernieuwend ten opzichte van het (reguliere)
aanbod van andere actoren of organisaties.
Resultaatsgericht:
Het project omschrijft een duidelijke meerwaarde en heeft een duidelijk projectdoel. Het
project bevordert, conform de doelstelling van dit reglement, het coronaproof organiseren
van activiteiten of test bepaalde methodes uit om als vereniging naar buiten te komen.
Het project omschrijft de beoogde resultaten en formuleert deze SMART: Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel of Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsbonden.
Toegankelijk:
De aanvrager voert het project uit in Lichtervelde.
De (ontwikkelde) diensten, activiteiten of methodieken zijn toegankelijk voor alle
personen. Ze zijn dus bruikbaar, betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bekend
en betrouwbaar.
Participatief:
De beoogde doelgroep of gebruikers krijgen een actieve rol bij zowel de
projectontwikkeling als bij de projectuitvoering. De organisatie omschrijft duidelijk welke
acties ze doen om de beoogde doelgroep te bereiken en actief te betrekken. Acties tot het
bereiken en het actief betrekken van de beoogde doelgroep tijdens de uitvoering worden
duidelijk omschreven in het communicatieplan van het project.
Samenwerking en overdraagbaar:
Het projectvoorstel is gebaseerd op overleg met aanwezige actoren in de gemeente, die
nauw betrokken worden in het project of waarmee wordt samengewerkt. Een
afstemmings- of engagementsverklaring van de betrokken actoren toont die
samenwerking aan. Samenwerking tussen verenigingen is een pluspunt.
De projectorganisatie deelt tijdens de projectuitvoering de opgedane kennis met andere
organisaties. Ze omschrijft in een communicatieplan duidelijk hoe ze dit wil doen.
Het project heeft aandacht voor brede communicatie i.v.m. het projectproces en de
bereikte resultaten in Lichtervelde. Acties hiertoe worden duidelijk omschreven in het
communicatieplan van het project.
Duurzaam en zuinig:
De financiering van de gemeente is aanvullend ten aanzien van andere subsidie- en/of
financieringskanalen. De begunstigde doet blijvend inspanningen om andere
financieringsbronnen aan te wenden en maakt alle subsidiekanalen en inkomsten van het
project kenbaar.
Het project heeft een evenwichtige begroting. De organisatie heeft een eigen budgettaire
verantwoordelijkheid, oog voor sociaal en maatschappelijk kapitaal, creatieve oplossingen
en een gezond evenwicht tussen kosten en baten.
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De organisatie geeft aan hoe ze het project structureel wil verankeren in de eigen
organisatie of in een samenwerkingsverband.
Artikel 7 - Beoordeling
De beschikbare kredieten worden verdeeld op voorstel van een stuurgroep, die wordt
samengesteld uit de vertegenwoordigers van de betrokken adviesraden, die de objectieve
criteria concretiseert.
Verenigingen hebben steeds recht op inzage in hun eigen dossier en mogen hun
opmerkingen indienen bij de bevoegde dienst, die deze zal voegen bij het advies van de
stuurgroep.
Artikel 8 - Betwistingen
Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen, die tevens beslist over de eventuele verdere
uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 9 - Uitbetalingsprocedure
De uitbetaling van de subsidies gebeurt op een rekening op naam van de betrokken
instantie na beoordeling van het aanvraagdossier en goedkeuring door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 10 - Aanwending van de subsidie
De verenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983, die stelt dat de vereniging de subsidie integraal moet gebruiken voor het
doel waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 11 - Regularisatie
Bij niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement en/of het subsidiebesluit kan het
College van Burgemeester en Schepenen overgaan tot gedeeltelijk of geheel inhouden van
de subsidie of een terugvordering.
Artikel 12 – Overschot
Indien er een overschot ontstaat op de impulssubsidiemiddelen, dan wordt dit overschot
geplaatst bij de impulsmiddelen van volgend boekjaar.
Artikel 13 - Invoegetreding
De bepalingen van dit reglement worden van kracht vanaf de goedkeuring door de
gemeenteraad.
SLOTBEPALINGEN:
Artikel 14 - Evaluatie
Na een proefperiode van één jaar zal er een evaluatie, met mogelijke voorstellen tot
bijsturing, van onderhavig reglement gebeuren door de stuurgroep, die wordt
samengesteld uit de leden van de betrokken adviesraden. Na advies van deze stuurgroep
en na goedkeuring door de gemeenteraad zijn bijsturingen mogelijk.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht :
Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche
Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn
Voor éénsluidend afschrift:
Burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn
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