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2019/GR/349 - Reglement investeringstoelagen ten behoeve van de werking van
sportverenigingen: goedkeuring.

De raad,
In openbare zitting vergaderd, ·
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
In het nieuwe meerjarenplan wordt extra gefocust op het uitbreiden en verbeteren van de
sportinfrastructuur ten behoeve van verschillende sporttakken. Daarbij wordt niet alleen geopteerd
voor eigen gemeentelijke investeringen, maar ook gedacht aan gedeeltelijke tegemoetkomingen voor
investeringen die gebeuren door erkende sportverenigingen zelf, of door particulieren, hetzij aan
gemeentelijke eigendom of aan eigendom waarop de betrokken sportverenigingen een gebruiksrecht
hebben.
Om dergelijke aanvragen tot tegemoetkoming in een objectief kader te kunnen beoordelen, wordt
hiertoe een reglement voor investeringstoelagen ter goedkeuring voorgelegd.
Dit reglement kwam ook aan bod in de raadscommissie MENS van 28 november 2019 en werd ook
voor advies voorgelegd aan de sportraad op 2 december 2019.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Art.1 Onderstaand reglement voor investeringstoelagen ten behoeve van de werking van
sportverenigingen goed te keuren met ingangsdatum 1 januari 2020.
Reglement investeringstoelagen ten behoeve van de werking van sportverenigingen

Art .1 : De gemeente Anzegem zal binnen de perken van de voorziene kredieten in het door de
gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan investeringstoelagen verlenen aan door de gemeente
erkende sportverenigingen of particuliere personen volgens de modaliteiten van dit gemeentelijk
reglement.
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Art.2: De begunstigde vereniging moet haar lokalen en activiteiten hebben op het grondgebied van
Anzeqern.
De begunstigde particuliere aan~rager moet zijn lokalen of gronden hebben op het grondgebied van
Anzegem en die , op basis van een gebruikersovereenkomst, ter beschikking stellen van een
erkende Anzegemse sportvereniging voor minstens 5 jaar vanaf de datum van toekenning van de
subsidiëring.
Investeringen aan infrastructuur kunnen in aanmerking komen als zij gebeuren op:
a. gronden of lokalen eigendom van de gemeente Anzegem of
b. gronden of lokalen waarvoor een erkende Anzegemse sportvereniging een gebruikersrecht van
minstens 5 jaar heeft vanaf de datum van toekenning van de subsidiëring
De vereniging dient regelmatige activiteiten aan haar leden aan te bieden en moet hiervoor gebruik
maken van een infrastructuur waarvan zij eigenaar is, of waarover zij het beheer of gebruiksrecht
heeft.
Art.3: Volgende investeringen kunnen in aanmerking komen voor betoelaging:
1.

Infrastructuurwerken

2.

Renovatiewerken

3.

Aankoop van materialen, eigen aan de specifieke werking van de betrokken vereniging ( met
uitzondering van klein spelmateriaal zoals ballen, rackets ... of niet duurzaam materiaal zoals
spelersuitrustingen of kantoor- en telefoniebenodigdheden of uitrusting van cafetaria's of
horecavoorzieningen) en die deel uitmaken van de infrastructuur en eraan verankerd zijn of

permanent aanweziq

hlij\/toin.

Art.4: De toelage wordt toegekend onder volgende voorwaarden:
1.

De erkende vereniging of particuliere persoon dient een dossier tot betoelaging in bij het
gemeentebestuur en dit voor 1 maart van het lopende kalenderjaar. Hierin wordt aangetoond
dat er nood (behoefte) is aan de investering, die een duidelijke meerwaarde zal hebben voor
de werking van de betrokken of beoogde vereniging ( kwaliteit, niveau) en dat er een
duidelijke toekomstvisie bestaat.

2.

Bij deze aanvraag dient een gedetailleerde raming van de beoogde investering te zitten,
gestaafd met officiële offertes en een gedetailleerd plan of beschrijving van de werken of aan
te kopen materialen.

3.

Eenzelfde vereniging of particuliere aanvrager kan per jaar slechts één aanvraag indienen.

4.

De betrokken dienst onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de betrokken
adviesraad. Indien nodig vraagt men bijkomende inlichtingen aan de vereniging.

5.

De lijst met alle ingediende dossiers wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen, dat eind mei beslist welke dossiers conform het
reglement in aanmerking komen voor betoelaging en voor welk bedrag.

6.

Indien het totaalbedrag van alle tijdig ingediende dossiers het voorziene subsidiebedrag
overschrijdt, wordt er door het college van burgemeester en schepenen beslist over de manier
van verdeling of kunnen de aangevraagde subsidies à rato verminderd worden of wordt een
prioriteitenlijst opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de hoogdringendheid van de
aanvraag, waarbij veiligheid en duurzaamheid prioritair zijn.
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7.

Indien een aanvraag voor een bepaald budgetjaar niet werd weerhouden omdat de kredieten
volledig opgebruikt waren door beter gerangschikte of dringender aanvragen, kan een nieuwe
aanvraag voor een volgend budgetjaar worden ingediend.

8.

De aanvragers krijgen een schrijven waarin vermeld wordt of hun aanvraag al dan niet
aanvaard werd en in bevestigend geval, het voor het dossier maximaal voorziene
toelagebedrag, en verdere richtlijnen en criteria waaraan de vereniging of particuliere
aanvrager zich dienen te houden bij de realisatie van het dossier.

9.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de betalingsmodaliteiten van de
toegekende toelage.

10. Uitbetaling in schijven is mogelijk, afhankelijk van de aard en omvang van de investering, op
basis van het voorleggen van geldige facturen.
11. Het afrekeningsdossier dient geldige facturen én betalingsbewijzen te bevatten ten belope
van minimaal het dubbel van het uit te keren toelagebedrag
12. Na realisatie van het ingediende project zal er een eindcontrole ter plaatse gebeuren.

Art.5: Bedrag van de toelage/ betalingsmodaliteiten
Investeringsdossiers minder dan € 70.000
Het bedrag van de toelage kan maximaal 50% bedragen van het totaal aanvaarde bedrag met een
maximum van€ 35.000
Hiervoor kunnen zowel erkende sportverenigingen als particuliere personen een aanvraag indienen.
Investeringsdossiers hoger dan € 70.000
Het bedrag van de toelage kan maximaal 50% bedragen van het totaal aanvaarde bedrag;
Hiervoor kunnen enkel erkende sportverenigingen een aanvraag indienen;
Voor een dossier dat qua investering € 70.000 'overschrijdt, kan de aanvragende sportvereniging op
basis van een beslissing van het schepencollege gedurende een aantal, in onderling overleg vast te
leggen jaren, een gedeelte van de toegezegde investeringstoelage ontvangen tot het totaal
aanvaarde bedrag is bereikt.
Indien een toezegging voor een toelage legislatuuroverschrijdend is, dient deze
schepencollegebeslissing in de gemeenteraad te worden goedgekeurd.
Wanneer een sportvereniging werken wenst uit te voeren aan gemeentelijke infrastructuur en hiervoor
een lening moet aangaan, kan de gemeente hiervoor desgevallend borg staan.
Bij wijze van overgangsregeling geldt dat investeringstoelagen die in 2019 op basis van een specifiek
gemeenteraadsbesluit reeds werden toegekend, bij daaropvolgende aanvragen voor een nieuw
project van dezelfde aanvrager als een voorafname kunnen worden beschouwd voor het al dan
niet toekennen van een nieuwe subsidie en het bepalen van het bedrag ervan.
Art.6:
Na ontvangst van de geldige factuur/facturen zal de gemeente de toegekende subsidie van 50% van
de ingebrachte factuur uitbetalen. Deze uitbetalingen lopen tot het maximaal toegekend
subsidiebedrag of voor gedeeltelijke investeringstoelagen zoals in art. 5 beschreven , tot het maximum
uit te betalen bedrag op jaarbasis werd bereikt.
De eindafrekening wordt gebaseerd op reëel bewezen én betaalde kosten en kan nooit hoger ( wel
lager) zijn dan het voorafgaand toegezegde bedrag. Als uit controle blijkt dat de aanvrager niet de
vereiste eigen inbreng van minimum 50% heeft gehaald, verbindt hij zich ertoe om te veel ontvangen
bedragen terug te storten.
·
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Indien een betrokken sportvereniging binnen de 3 jaar na ontvangst van de toelage ( hetzij aan de
vereniging zelf, hetzij aan de particuliere eiqenaar op wiens qronden of lokalen zij een gebruiksrecht
hebben), door eigen toedoen haar werkzaamheden stopzet of haar erkenning verliest, kan de
gemeente de toeiage gedeeltelijk of geheel van de begunstigde terugvorderen.
Art. 7
De toelagen worden aangerekend op de kredieten, daartoe in de meerjarenplanning ingeschreven.
Als het voorziene bedrag op jaarbasis niet of niet volledig wordt toegewezen, kan het resterende
bedrag naar een daaropvolgend planningsjaar worden overgedragen.

Art.2 : Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het decreet lokaal bestuur.

Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 23 december 2019
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