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REGLEMENT TERUGBETALING CORONAGERELATEERDE KOSTEN: BIJKOMENDE UITBETALING,
Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en
41 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikelen 326 tot 329 houdende
het bestuurlijk toezicht.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Decreet van 19 juni 2020 houdende het nemen van dringende maatregelen met betrekking
tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot armoedebestrijding naar aanleiding van de COVI-19 pandemie.
De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit KB/ABB 2019/2 van de Vlaams Minister
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
Omzendbrief betreffende het Bestuurlijk Toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet
van 2 december 2017 over het lokaal bestuur en het provinciedecreet van 9 december 2005.
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen.
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen.
Besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende het reglement terugbetaling
coronagerelateerde kosten: goedkeuring.
Besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende reglement extra subsidie
aan Melse jeugdverenigingen voor coronagerelateerde uitgaven: goedkeuring.
Motivering
In september keurde de Melse gemeenteraad een reglement goed dat toestond om
verenigingen kosten gemaakt tijdens de coronacrisis terug te betalen. Het betrof hier een

aantal vaste kosten voor de duur van een half jaar en zogenaamde ‘coronagerelateerde’
kosten.
°

Op die manier streefde het bestuur ernaar om de middelen daadwerkelijk te laten gaan naar
verenigingen die ook kosten bleven hebben tijdens de coronacrisis.

e

Verenigingen kregen tijd tot 31 december om in te dienen. Ongeveer twintig verenigingen
dienden een dossier in. In totaal werd voor ongeveer 70.000 euro aan subsidies uitbetaald.

e

De coronacrisis kwam helaas in het najaar van 2020 nog niet tot een einde. Op moment van
opmaak van dit reglement golden streng beperkende maatregelen voor het
verenigingsleven alvast tot 1 maart 2021.

e

Omdat dezelfde verenigingen die kosten moesten maken tijdens de eerste golf ook nu
tijdens de tweede golf kosten moeten blijven maken, opteert het bestuur voor een
bijkomende subsidie voor die verenigingen die eerder al een dossier indienden. De dossiers
worden herbekeken en investeringen die gedaan werden voor materiaal dat blijvend in
gebruik is worden er uit gelicht. Dat gaat over bijvoorbeeld signalisatie, of dubbel materiaal
om groepen te kunnen opsplitsen, of dispensers, of betaalterminals… materialen die
éénmaal aangekocht zijn en dienst konden blijven doen. Ook de kosten gemaakt voor
kampen bij de jeugdverenigingen die doorgingen in de zomer en dus voor deze periode niet
van toepassing zijn worden in mindering gebracht.
Van de overige ingediende kosten wordt 2/3 genomen. Dit bedrag wordt als tweede
subsidie uitbetaald.

Inspraak, advies en bijlagen
e

Verslag van de vergadering van de cultuurraad van 19 januari 2021.

e

Verslag van de vergadering van de sportraad van 21 januari 2021.

Stemresultaat
18
stemmen
voor
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Freddy Van De Putte,
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3 onthoudingen (Wim Verween, Tim Dhondt, Ellen Swennen)

Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad keurt een tweede uitbetaling terug op basis van het reglement
uit het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende
terugbetaling coronagerelateerde kosten: goedkeuring. Hierbij dienen wel eerst de
ingediende kosten afgetrokken worden voor materiaal dat blijvend kan gebruikt
worden evenals kosten voor kampen van jeugdverenigingen. Vervolgens krijgen
verenigingen 2/3 van het resterende bedrag.

Artikel 2

Het is niet mogelijk om nieuwe dossiers in te dienen.

Artikel 3

De diensten jeugd, cultuur en sport en de financiële dienst krijgen een kopie van dit
besluit.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website en bezorgd aan de
toezichthoudende overheid.
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