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Punt 4. Sociale zaken
Aanpassing subs¡d¡ereglement soc¡o-culturele veren¡gingen (luik gezins- en welzijnsraad).

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowelfeitelijk als juridisch:
Overwegende dat na jarenlange toepassing en evaluatie van dit reglement zich een aantal
aanpassingen opdrongen;
Overwegende dat het aangewezen is duidelijkheid te scheppen over welke activiteiten via gezins- en
welzijnsraad betoelaagd worden en welke eventueel via andere adviesraden;
Overwegende dat vormingsactiviteiten rond gezin en welzijn georganiseerd door socio-culturele
verenigingen alsook samenwerkingsverbanden met andere verenigingen en/of raden een extra
financiële stimulans verdienen;
Overwegende dat de evaluaties en voorstellen tot aanpassing in nauw overleg met de betrokken
verenigingen en andere betrokken partijen zoals cultuuffaad zijn gebeurd;
Gelet op het positief advies van de gezins- en welzijnsraad d.d. 7 september 2017
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 december 2008 inzake subsidiëring van de verenigingen;

Na bespreking
BESLUIT: eenparig

Art.l: het subsidiereglement van 2 december 2008 als volgt aan te passen en dit met ingang van
werkjaar 2016-2017 (werkjaar loopt van 110912016 tem 31/0812017).

Art.2: een basis- en werkingstoelage toe te kennen binnen de perken van het daartoe voorziene
krediet in het jaarplan en volgens onderstaande verdeling

1. Gerechtigden
Alle Anzegemse (socio)-culturele verenigingen, met uitzondering van de actieve kunstverenigingen,
die:

. Een werking ontplooien op Anzegems grondgebied met als voornaamste doelstellingen
ontmoeting, ontspanning, vorm ing.

o Minimum 3 ledenactiviteiten per jaar organiseren.
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Niet via een ander gemeentelijk reglement onder dezelfde voorwaarden zoals in dit reglement
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2. Verdeling van de toelage

De toelage is gebaseerd op 2 grote pijlers :

A/ de basisfoelage : bedraagt 30 % van het totale subsidiebedrag.
Deze toelage wordt toegekend op forfaitaire grondslag en evenredig verdeeld over de ouderraden,
afdelingen gezinsbond en liefdadige organisaties die een geldige aanvraag indienen. Alle andere
(socio-) culturele verenigingen kunnen een basistoelage bekomen via de culturele raad.

BI de werkingstoelage : bedraagt 70 o/o van het totale subsidiebedrag

Voor wie : alle gerechtigde (socio-)culturele verenigingen

Voor wat : de ledenactiviteiten die in aanmerking komen voor betoelaging worden opgedeeld in 3
categorieën die elk op zich een bepaalde puntenwaarde vertegenwoordigen.

Categorie 1 : activiteiten en uitstappen met als voornaamste doelstelling ontmoeting,
ontspanning coëfficiënt 1

Categorie 2 : activiteiten en uitstappen met als voornaamste doelstelling vorming rond
gezin/welzijn coëfficiënt 2

Categorie 3 : bijwonen van algemene vergaderingen van de gezins- en welzijnsraad en/of
samenwerkingsverbanden met gezins- en welzijnsraad en/of andere organisaties met als
thema gezinlwelzijn coëfficiënt 3
Worden uitgesloten : samenwerkingsverbanden met louter als doel ontmoeting / ontspanning,
samenwerkingsverbanden met algemene culturele inslag die door de culturele raad worden
betoelaagd, activiteiten ten bate van de verenigingskas.

Berekeninq : per categorie, per activiteit krijgt men 1 punt. Voor wat betreft activiteiten van categorie I
woi¿en deze beperkt tot maximum 20 per werkingsjaar.
Het totaal aantal behaalde punten per categorie wordt vermenigvuldigd met de respectievelijke
coëfficiënt. Op die manier bekomt men het eindtotaal der punten.
Het te verdelen subsidiebedrag (70 %) wordt gedeeld door het aantal punten en op die manier bekomt
men een geldwaarde per punt. Door de geldpuntwaarde te vermenigvuldigen met het behaalde
puntenaantal bekomt men de totale werkingstoelage per vereniging.

3. ln te dienen documenten

De (socio-)culturele verenigingen dienen slechts 1 aanvraag in te dienen voor betoelaging vanuit
zowel de gezins- als welzijnsraad als vanuit de cultuurraad.
Volgende documenten dienen bij de aanvraag te worden voorgelegd :

. aanvraagformuliervoorsubsidiëring
r jaarprogrammaen uitnodigingen activiteiten

Voor wat betreft het indienen van de documenten zal de deadline strikt gehanteerd worden. lndien het
aanvraagformulier voor subsidiëring en de nodige bewijsstukken niet tegen de uiterste indiendatum
wordt bezorgd, krijgt de vereniging 1 schriftelijke herinnering om binnen de 10 werkdagen de
subsidieaanvraag alsnog in te dienen. lndien hieraan geen gevolg wordt gegeven, komt de vereniging
niet in aanmerking voor betoelaging voor dat werkingsjaar.
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4. De verrekening
De verrekening gebeurt door het bestuur van de gezins- en welzijnsraad, in onderlinge samenspraak
met het bestuur van de cultuurraad teneinde dubbele subsidiëring van eenzelfde activiteit te
vermijden.
De uitbetaling gebeurt in 1 schijf.
De bekrachtiging van het verrekeningsvoorstel gebeurt telkens door de algemene vergadering van de
gezins- en welzijnsraad. De uitbetaling geschiedt door de raad onmiddellijk na de goedkeuring van het
verrekeningsvoorstel door de algemene vergaedring en uiterlijk binnen de 2 maanden na goedkeuring.
De toegekende subsidies dienen te worden opgenomen in het werkingsverslag dat jaarlijks aan de
gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

5. Onregelmatigheden
lndien blijkt dat door een (socio-)culturele vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het op grond van dit reglement
toegekende subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.
Art.4:Dit reglement is van toepassing op het toekennen van de toelagen vanaf het werkjaar 01
september 2016- 31 augustus 201 7.
Art. 5: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het algemeen
bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Namens de gemeenteraad
Sonja Nuyttens
Secretaris

So Nu

Voor eensluidend afschrift
Anzegem , 12 oktober 2017

n Titeca

Schepen
Wnd Burgemeester

313





eN nzegem
gerneente

Personeel & Organisatie

een buiten-Rans!

uw kenmerk

ons kenmerk
PO/GFy171003

telefoon
056 69 44 50

fax
056 68 09 09

contactpersoon
Annelies Merlier
Medewerkster Personeel & Organisatie

e-mailadres
Annelies. Merlier@anzegem. be

bank

bijlagen

25 oktober 2017

Attest bekendmaking 217 12017

De waarnemend burgemeester van de gemeente Anzegem, Provincie West-Vlaanderen bevestigt dat het

raadsbesluit van 3 oktob er 2017 met als onderwerp:

Punt 4. Sociale Zaken
Aanpassing subsidiereglement Socia-culturele verenigingen (luik gezins- en welzijnsraad)

bekendgemaakt werd door publicatie op de gemeentelijke website op 25 oktober 2017.

Rik Colman
Ge Eerste

Wnd

openingsuren gemeentehuis Anzegem
ma 9u-12u
di 9u-12u
wo 9u-12u | 14u-18u30 (in de namiddag alleen dienst Burgerzaken)
do 9u-12u
vr 9u-12u
za 9u-11u (alleen dienst Burgerzaken)
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