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Secretariaat
Noodfonds: goedkeuring steunmaatregelen en tijdelijk ondersteuningsreglement corona
voor Laakdalse jeugd-, sport-, en socioculturele verenigingen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse Regering keurde op 2 juni 2020 een bedrag van 87,3 miljoen euro goed (Noodfonds) dat
via het Gemeentefonds naar de lokale besturen gaat. Dit ter ondersteuning van lokale socio-culturele-,
sport- en jeugdverenigingen.
Argumentatie
Dit betekent dat onze gemeente 165.914€ uit het noodfonds via het gemeentefonds heeft ontvangen.
De gemeente Laakdal mag autonoom beslissen hoe ze deze middelen verdeelt over de verschillende
verenigingen.
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Samen met de betrokken deskundigen, adviesraden en via lokale bevragingen, werd een draagvlak
uitgewerkt om zoveel als mogelijk Laakdalse verenigingen die te lijden hebben aan de coronacrisis te
ondersteunen.
Maatregel 1. Financiële ondersteuning voor de erkende jeugd-, sport en socio-culturele verenigingen op
basis van de bestaande reglementen en voor het museum
Het baseren van de verdeling van het grootste deel van de middelen via de bestaande
subsidiereglementen sport, cultuur en jeugd valt te verkiezen wegens:
 De reglementen zijn mede tot stand gekomen vanuit het werkveld en hebben de voorbije jaren
hun doeltreffendheid bewezen;
 De verenigingen zijn zelf het best geplaatst om te bepalen waaraan de extra steunmiddelen het
meest dringend en efficiënt besteed kunnen worden;
 Een eenvoudige toekenning van de middelen waardoor de administratieve overlast voor
verenigingen en administratie tot een minimum wordt beperkt.
Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €101.914.
Maatregel 2. Ondersteuning kampinitiatieven van jeugdbewegingen
De erkende jeugdverenigingen werden in 2020 omwille van Corona geconfronteerd met onvoorziene
uitgaven voor hun jeugdkampen.
Gezien de cruciale rol die deze verenigingen opnemen in de noodzakelijke opvang van kinderen en
jongeren tijdens de schoolvakanties in 2021 wordt een extra steun van €500 per jeugdbeweging
voorzien.
Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €4000.
Maatregel 3. Aanvullen en verbeteren uitleenmateriaal voor Laakdalse verenigingen
Jaarlijks maken heel wat (erkende en niet-erkende) verenigen gebruik van de gemeentelijke
uitleendienst. Op basis van de gegevens van de uitleendienst en in samenspraak met de diensten
jeugd, cultuur en sport wordt een bedrag gereserveerd voor het aanvullen en verbeteren van het
uitleenmateriaal waar deze verenigingen gebruik van maken.
Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €10 000.
Maatregel 4. Financiële stimulans voor het organiseren van initiatieven en open activiteiten
De crisis die teweeg wordt gebracht door het coronavirus COVID-19 zal ook in 2021 nog doorwegen op
het lokale verenigingsleven. Ook volgend jaar zullen de Laakdalse sport-, jeugd- en socio-culturele
verenigingen geconfronteerd worden met een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds
gezondheid en anderzijds het sociale, economische en psychische welzijn van onze inwoners.
Elke inwoner snakt ernaar om in 2021 terug deel te kunnen nemen aan het publieke leven, uiteraard
steeds op een veilige manier. Wanneer er opnieuw evenementen, open activiteiten en initiatieven
georganiseerd kunnen worden, wenst de gemeente de organisatoren van activiteiten die hoofdzakelijk
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gericht zijn naar onze inwoners, aan te moedigen en te ondersteunen. Deze groep is ruimer dan de
erkende verenigingen.
Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €50 000. Dit budget is ruim genoeg om één activiteit
van elke erkende vereniging te ondersteunen en laat daarnaast nog heel wat ruimte voor activiteiten
van niet-erkende organisatoren.
JURIDISCH KADER
Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017.
BESLUIT
Met 23 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis,
Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets Benny,
Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob,
Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en
1 onthouding (Mondelaers Paul).
Artikel 1
De raad keurt onderstaand reglement goed.
Tijdelijk ondersteuningsreglement Corona voor Laakdalse jeugd-, sport- en socio-culturele
verenigingen
Hoofdstuk 1. Financiële ondersteuning op basis van de bestaande reglement
Art. 1.1
Dit hoofdstuk is van toepassing op elke erkende vereniging.
Art. 1.2
De vereniging dient een vereenvoudigde steunaanvraag in bij de bevoegde dienst voor 31 maart 2021.
Art. 1.3
De verdeling en toekenning gebeurt in april 2021 en gebeurt per domein procentueel naar alle
ingediende dossiers en is gebaseerd op het gemiddelde behaalde resultaat van de ingediende dossiers
voor de jaren 2015 tot en met 2019 van deze vereniging.
Art. 1.4
Bij de verdeling van het beschikbare bedrag worden dezelfde verhoudingen gebruikt als in de
structurele subsidies. Volgende bedragen worden verdeeld over de domeinen jeugd, sport en cultuur:
1. Sport: €49 290
2. Jeugd: €30 210
3. Cultuur: €20 140
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Artikel 1.5
De musea in Laakdal ontvangen mits het indienen van een vereenvoudigde aanvraag een bedrag van
€2 274.
Hoofdstuk 2. Ondersteuning kampinitiatieven jeugdbewegingen
Art. 2.1
Een tussenkomst van €500 voor de organisatie van haar jeugdkamp wordt automatisch toegekend aan
elke erkende Laakdalse jeugdbeweging indien voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in artikel
2.2.
Art 2.2
In 2020 werd minstens één jeugdkamp georganiseerd of omwille van corona verplicht geannuleerd.
Art 2.3
Indien niet alle middelen voor deze maatregel besteed worden, wordt het restbedrag toegevoegd aan
de structurele subsidies van 2021.
Hoofdstuk 3. Aanvullen en verbeteren materialen uitleendienst
Art 3.1
Met het voorziene geld wordt een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van de uitleendienst
gerealiseerd.
Art 3.2
De uitleen van deze materialen verloopt volgens het gemeentelijke reglement 'Uitleen Materialen'. Dit
reglement bepaalt de voorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen om gebruik te maken van de
uitleendienst en legt de voorrangsregels vast.
Art 3.3
Indien niet alle middelen voor deze maatregel besteed worden, wordt het restbedrag toegevoegd aan
de structurele subsidies van 2022.
Hoofdstuk 4. Financiële stimulans voor het organiseren van open initiatieven
Art 4.1
Dit hoofdstuk is van toepassing op elke Laakdalse vereniging/groepering die in de periode 1 januari
2021 tot en met 31 december 2021 activiteiten zoals benoemd onder artikel 4.2 tot en met 4.3
organiseert met een correcte toepassing van de coronamaatregelen.
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Art 4.2
Activiteiten die in aanmerking komen, zijn deze die niet behoren tot de dagelijkse of reguliere werking
van een vereniging en waarvoor een aanvraag wordt ingediend bij en goedgekeurd door het
evenementenloket.
Art 4.3
Activiteiten die in aanmerking komen voor deze maatregel:
1. worden door vrijwilligers georganiseerd;
2. vinden (hoofdzakelijk) plaats op het grondgebied van Laakdal of zijn gericht naar inwoners van
Laakdal,
3. zijn groepsgericht en openbaar toegankelijk.
Deze activiteiten kaderen buiten beroepsdoeleinden en hebben geen privé of winst- of handelsoogmerk.
Zij hebben hoofdzakelijk tot doel om extra inkomsten voor de vereniging te genereren of een extramuros beleving te bieden.
Art 4.4
Aan elke vereniging wordt eenmalig automatisch een financiële ondersteuning van €250 toegekend bij
het indienen van een aanvraag voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 4.2 en artikel 4.3.
Art 4.5
Ook activiteiten die binnen de periode zoals bedoeld in artikel 4.1 via het evenementenloket ingediend
werden maar omwille van maatregelen met betrekking tot COVID-19 niet konden plaatsvinden,
ontvangen de voorziene steun.
Art 4.6
De uitbetaling van deze ondersteuning gebeurt na controle van het aanvraagdossier door de bevoegde
ambtenaar en goedkeuring van het college van Burgemeester en Schepenen.
Art 4.7
Bij klachten of twijfel over een activiteit, kan de bevoegde ambtenaar alsnog bewijsstukken opvragen.
Art 4.8
Indien niet alle middelen voor deze maatregel besteed worden, wordt het restbedrag toegevoegd aan
de structurele subsidies van 2022.
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Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen
Art 5.1
Inbreuken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot niet-uitbetaling of terugvordering van de
berekende subsidie.
Artikel 2
De steunmaatregelen en het tijdelijk ondersteunigsreglement Corona voor Laakdalse jeugd-, sport- en
socio-culturele verenigingen gaan in voege op 15/12/2020.

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens de gemeenteraad,
De algemeen directeur
Get. Jerry Verspreet

De voorzitter
Get. Ils Van Hove

Voor éénsluidend afschrift,
De algemeen directeur
Jerry Verspreet

De burgemeester
Tine Gielis

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8127-9763-3393-4413 en wachtwoord cufyvu.

