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RETRIBUTIEREGLEMENT WERKINGSSUBSIDIE SPORTVERENIGINGEN.
Juridische grond
e

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
inzonderheid de artikels 1, 2 en 3.

e

Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten.

e

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

e

Omzendbrief VR 2004/26 van 4 juni 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

e

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 42 en

e

43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en inzonderheid de artikels 248 tot
260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten.

e

Besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van
sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel
160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

e

Omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006 betreffende de inwerkingtreding van
sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel
160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

e

Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2007 waarin het erkenningsreglement voor
sportverenigingen werd goedgekeurd.

e

Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 en 16 december 2013 waarin
erkenningsreglement voor sportverenigingen werd aangepast en goedgekeurd.

°

Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 waarin het gemeentelijk subsidiereglement
voor sportverenigingen werkingssubsidie en impulssubsidie werd goedgekeurd.

e

Gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2009 en 16 december 2013 waarin het gemeentelijk
subsidiereglement voor impulssubsidie werd aangepast en goedgekeurd.

het

e

Gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2016 waarin de wijziging van het gemeentelijk
subsidiereglement voor sportverenigingen werkingssubsidie en jeugdsportsubsidie werd
goedgekeurd.

e

Gemeenteraadsbesluit van 16 januari 2017 en van 20 januari 2020 waarin de wijzigingen van
het gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen werkingssubsidie werden
goedgekeurd.

Motivering
e

We willen vermijden dat commerciële verenigingen in aanmerking komen voor subsidie.

Inspraak, advies en bijlagen
e

Advies van de gemeentelijke sportraad in bijlage d.d. 13 oktober 2020.

e

Goedkeuring sportraad: verslag 17 november 2020.

e

Subsidiereglement in bijlage.

Financieel kader
e

De nodige kredieten worden voorzien op beleidsitem BV/BI 074099, algemene rekening
6493000 van het gewoon budget.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad keurt
sportverenigingen goed.

het

subsidiereglement

werkingssubsidies

Artikel 2

Het reglement gaat in vanaf 1 januari 2021.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van deze
beslissing belast.

Artikel 4

Deze beslissing wordt ingeschreven op de overzichtslijst die wordt toegestuurd aan
de toezichthoudende overheid.

Artikel 5

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijk financieel
directeur.
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