DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de subsidies ter versterking van het lokale jeugd-, sport- en cultuurbeleid in het kader van de
corona crisis
Overwegende dat er een voorstel werd uitgewerkt door de gemeentelijke vrijetijdsdiensten;
Overwegende dat dit subsidiereglement omschrijft welke verenigingen aanspraak kunnen maken op
deze subsidies;
Overwegende dat openbare activiteiten coronaproof gemaakt moeten worden.
Overwegende dat vernieuwende activiteiten dienen ondersteund te worden;
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op de bevraging aan de verenigingen in juli 2020
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke Cultuurraad dd. 8 september 2020 ;
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke jeugdraad dd. 23 september 2020 ;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad dd. 29 september 2020 ;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 22 oktober 2020;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 november 2020 ;
BESLUIT:
ART.1. - Het subsidiereglement hierbij volgend, wordt goedgekeurd.
Reglement Coronasubsidies
1

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1.1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget, worden
aan de Zutendaalse verenigingen subsidies verleend volgens de voorwaarden die hierna worden
beschreven.
Art. 1.2 Het schepencollege gaat over tot de vaststelling en toekenning van de subsidies na advies
van de commissie dienst vrije tijd.
Art 1.3 De commissie bestaat uit de verantwoordelijken van de dienst vrije tijd: Cultuur-,jeugd-,sport-,dienst.

2

VOORWAARDEN

Art. 2.1 Elke Zutendaalse vereniging die inspanningen levert om een activiteit coronaproof te maken
en/of een vernieuwende activiteit te organiseren kan in aanmerking komen voor deze coronasubsidie.
Art. 2.2 De activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Zutendaal en
moeten opengesteld worden voor een breed publiek.
Art. 2.3 Het project mag geen commercieel doel of winstbejag van particulieren nastreven.

Art. 2.4 De commissie dienst vrije tijd, beoordeelt of de projecten in aanmerking komen voor de
subsidie en geeft advies aan het schepencollege. Een definitieve goedkeuring volgt op het
schepencollege.
Art. 2.5 De subsidies zijn niet bedoeld om recepties, eten en drank … terug te betalen. Ze zijn ook niet
bedoeld om reguliere kosten van een vereniging te betalen (vaste lesgevers, materiaal,
instrumenten…).
Art 2.6 De activiteit moet gekenmerkt worden door een mogelijk financieel risico. Als bewijs zal bij de
aanvraag een begroting ingediend worden. Een definitieve afrekening wordt na de manifestatie
overgemaakt aan de dienst vrije tijd.
Art 2.7 Een vereniging, groep of organisatie kan slechts voor twee activiteiten in aanspraak komen
voor deze coronasubsidie.
Art. 2.8 Bij vernieuwende activiteiten (zie Art 3.3) moet op alle publiciteitsmaterialen het logo van de
gemeente Zutendaal vermeld staan.

3.

SUBSIDIES

Art.3.1 Deze coronasubsidie bedraagt 15.000 EUR en is geldig voor initiatieven van 1-11- 2020 tot
31-12-2021. Zodra dit budget op is, kunnen er geen aanvragen meer gedaan worden.
Art. 3.2 Het gemeentebestuur wil verenigingen die openbare activiteiten (geen reguliere
verenigingswerking) organiseren en deze coronaproof maken ondersteunen. Dit met een maximum
van 2 activiteiten per vereniging.
-

Deze subsidie bedraagt een forfaitair bedrag van €100 voor activiteiten tot 50 deelnemers en
€200 voor activiteiten boven de 50 deelnemers.

Art 3.3 Het gemeentebestuur wil vernieuwende activiteiten ondersteunen. Het bestuur vindt initiatieven
die op vrijwillige basis plaatsvinden en mensen bij elkaar brengen waardevol.
-

-

De coronasubsidie bestaat uit een minimum basisbedrag van €125 indien de activiteit winst
maakt. Indien er sprake is van verlies, beslist de commissie na de voorlegging van de
eindafrekening of het bedrag verhoogd kan worden tot maximum 50% van de aanvaarde
uitgaven met een maximum van €750. (zie 2. VOORWAARDEN)
De uitbetaling van de toelage gebeurt maximum 4 weken na de uitvoering van het project op
het einde door overschrijving op bankrekening van de organisator.

Art.3.4 Indien er een resterend bedrag van deze subsidiepot (zie Art. 3.1) overblijft op 31-12-2021,
wordt dit bedrag toegevoegd aan de middelen voor de reguliere werkingssubsidies 2021.
4.

AANVRAAG

Art. 4.1 De coronasubsidie kan aangevraagd worden door een volledig ingevuld aanvraagformulier te
bezorgen aan de dienst vrije tijd. Het aanvraagformulier kan gedownload worden op de gemeentelijke
website.
Art. 4.2 Alle projectaanvragen dienen minimum 4 weken op voorhand ingediend te worden op de
dienst vrije tijd. Vervolgens worden de ingediende voorstellen behandeld door de
beoordelingscommissie die hun standpunten overmaken aan het college van burgemeester en
schepenen. Ten laatste 2 weken op voorhand deelt het college mee of de ingeleverde projecten in

aanmerking komen voor een subsidie.
Art. 4.3 Een vereniging die in aanmerking wil komen voor één van de subsidies (zie Art. 3.2 of Art. 3.3)
moet voor elke activiteit aangeven op welke subsidie ze aanspraak wilt maken.
Voor een activiteit kan men dus enkel beroep doen op 1 van de 2 subsidies (zie Art. 3.2 of Art. 3.3) .
Indien je in aanmerking komt voor de subsidie van een vernieuwende activiteit (zie Art. 3.3), kunnen
de kosten voor het coronaproof maken van je activiteit wel mee opgenomen worden in de begroting
(zie Art. 2.6).
Art 4.4 Een verenigingen kan voor maximum 2 activiteiten een subsidie aanvragen.

5.

GOEDKEURING EN UITBETALING

Art. 5.1 De commissie geeft advies aan het Schepencollege, deze beslist binnen een redelijke termijn
of de activiteit in aanmerking komt voor de subsidie.
Art. 5.2 Na ontvangst van bewezen kosten stort de gemeente Zutendaal de subsidie op de rekening
van de vereniging.
Art. 5.3 Als de vereniging geen subsidie krijgt, zal het Schepencollege ook steeds motiveren waarom
niet.

6.

CONTROLE

Art. 6.1 Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens
kan op ieder ogenblik uitgevoerd worden door een afgevaardigde of een gevolmachtigde van het
schepencollege.
Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot de uitsluiting van de betreffende vereniging van alle
toelages gedurende maximum 5 jaar.

7.

BEKENDMAKING

Art. 7.1 Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

