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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 9 mei 2017 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Koen Tack, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Jolanta Steverlynck-Kokoszko  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Dirk Tack, Anne Marie 

Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy Demets, 

Yannick Ducatteeuw, Twighi Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut, 

Tine Temmerman 

Secretaris:                        Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Gemeenteraadsleden:  Greet Coucke 

  

 
 

Punt 4. Financiën 
4.4. Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement van 3  februari 2015 en gewijzigd op 17 mei 
2016. 

 
De gemeenteraad, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
De gemeenteraad keurde op 3 februari 2015 een toelagereglement goed. 
Naast de bestaande subsidieregelingen via puntenreglement die door de diverse adviesraden wordt 
verzorgd, wou het gemeentebestuur hiermee een kaderreglement ontwikkelen voor enerzijds 
initiatieven die voor bovenvermelde subsidiëring niet in aanmerking komen, of voor initiatieven waarbij 
het gemeenschaps- of sfeerbevorderende aspect primeert. 
Vroeger bestond er al een rijke traditie van betoelaging allerhande (in natura, tussenkomsten in 
recepties, e.d.m.)  en het was   noodzakelijk om enerzijds over een toetsingskader te beschikken 
waarbinnen het schepencollege enige vrijheid kan hanteren om de aanvragen te beoordelen en om 
anderzijds enige objectiviteit in te bouwen bij de behandeling van aanvragen. 
Het was hierbij de bedoeling om: 

• de toepassing van het reglement te koppelen aan een ruime proefperiode, nl. minstens één 
jaar, zodat alle mogelijke aanvragen minstens éénmaal de revue hebben gepasseerd 

• de aanvragen systematisch terug te koppelen naar de betrokken dienst en adviesraad, zodat 
er een ernstig referentiekader kon opgebouwd worden om bij de evaluatie na de proefperiode 
rekening mee te houden. 

Volgende rubrieken voor betoelaging komen aan bod: 

• Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen, organisaties en individuen 

• Anzegemse  verenigingen, organisaties, individuen die een sportieve, culturele, toeristische, 
gemeenschapsversterkende en –bevorderende werking voor Anzegem ontplooien. 

• Ondersteuning van goede contacten met externe overheden, instanties en besturen   

• Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen en organisaties die 
Anzegem toeristisch  en/of cultureel promoten buiten de eigen gemeente 

• Toelagen in het kader van gebeurtenissen in het leven van inwoners en verenigingen en 
logistieke ondersteuning onderwijsinstellingen.   

Na één jaar toepassing werd dit reglement aan een grondige evaluatie onderworpen en bijgeschaafd 
door de gemeenteraad (van 17 mei 2016). Doorheen het afgelopen jaar werden opnieuw een aantal 
kleine – eerder technische -  mankementen/tekorten genoteerd.  Het is de bedoeling deze nu aan te 
pakken. 

De aanpassingen betreffen: 
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• Het voorzien van de mogelijkheid om - indien het initiatief ten voordele van een goed doel 
wordt georganiseerd en indien dit project voor het goede doel wordt afgesloten vóór het 
jaareinde dan kan de geldelijke ondersteuning uitzonderlijk en mits uitdrukkelijke goedkeuring 
van het college  vroeger worden uitbetaald. 

• De uitbetaling van de voorziene subsidie voor jaarfeesten en jubilea van verenigingen wordt 
voorzien binnen de maand na de viering. 

• Het groot afval van de Anzegemse onderwijsinstellingen en jeugdverenigingen wordt 
éénmaal per jaar, nl. bij het begin van de grote vakantie (scholen),  en op afroep 
(jeugdverenigingen en per site)  opgehaald door de gemeentelijke Technische diensten en 
op kosten van het gemeentebestuur weggevoerd. 
Advies jeugdraad d.d. 2 oktober 2016. 

  
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

Het gemeentedecreet 
          De uitdrukkelijke motiveringsweg inzake bestuurshandelingen 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

Het gemeenteraadsbesluit van 3 februari 2015 houdende vaststelling van een subsidiereglement 
voor projecten en initiatieven  van Anzegemse verenigingen, organisaties en inwoners  met 
ingang van 1 januari 2015 – op proef voor de duur van één jaar. 
De raadsbeslissing van 17 mei 2016 houdende definitieve goedkeuring waarbij een aantal 
aanpassingen werden doorgevoerd. 

Na bespreking 
BESLUIT:  eenparig 
Art.1:  Onderstaand subsidiereglement voor projecten en initiatieven  van Anzegemse verenigingen, 
organisaties en inwoners  wordt goedgekeurd met ingang van heden. 
(wijzigingen aan het subsidiereglement goedgekeurd op 3 februari 2015 en gewijzigd op 17 mei 2016 
zijn in geel gemarkeerd) 
Zie bijlage. 
Art.2: 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. 
Gedaan in zitting als ten hoofde 

 

Namens de gemeenteraad 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Secretaris   Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  31 mei 2017 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Gemeentesecretaris            Burgemeester  


