GEMEENTE STEENOKKERZEEL
Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Bijlage gemeenteraadsbesluit, d.d. 10/12/2020

REGLEMENT VOOR DE VERDELING VAN SUBSIDIES
VOOR DE VERENIGINGEN BESCHIKBAAR GESTELD
DOOR DE VLAAMSE REGERING NAAR AANLEIDING VAN
DE CORONACRISIS
AANLEIDING
De Vlaamse regering voorziet een budget om de verenigingen te ondersteunen tijdens de
coronacrisis. De Vlaamse regering omschrijft de subsidie als volgt:
“De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te
helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig
87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen
euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale
middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het
gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar
specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.”
“Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden
verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse
Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale
rapportering over de BBC-jaarrekeningen over 2020 en 2021 (de uitgaven kunnen dus in beide
jaren gebeuren). Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de
lokale besturen.”
Artikel 1
Dit reglement regelt de verdeling en bijhorende modaliteiten van de voorziene subsidies. Voor
de gemeente Steenokkerzeel bedraagt de subsidie €138.165. De gemeente zal dit bedrag
verhogen met de opbrengst van de verkoop van gemeentelijke mondmaskers via de lokale
economie. Momenteel wordt er uitgegaan van een bedrag van € 140.000 ter verdeling. Een
eventuele meeropbrengst via de verkoop van mondmaskers zal meegeteld worden in het
reservebudget dat wordt voorzien in artikel 2.12.

Artikel 2
De verdeling van de middelen gebeurt als volgt:
§2.1 De Schol!-bonnen – € 9.000
Elke vereniging (erkend en niet-erkend) ontvangt een bon ter waarde van € 100,
waarmee ze terecht kunnen bij de lokale horeca voor een drankje, bijvoorbeeld na een
vergadering van de vereniging. De voorwaarden voor het verkrijgen van Schol!-bonnen
staan beschreven in ‘het reglement voor de toekenning van waardebonnen aan
verenigingen ter ondersteuning van de lokale economie’. Dit reglement werd aangepast
en goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 15 oktober 2020.
Hiervoor wordt € 9.000 voorzien.
§2.2 Verhoging subsidies werkingsjaar 2019 – 2020 met 50 % – € 23.000
De subsidies van de erkende sport-, jeugd- en cultuurverenigingen van
Steenokkerzeel, voor het werkingsjaar 2019 – 2020, worden verhoogd met 50%. De
verhoging heeft betrekking op volgende subsidies:
-

-

-

De subsidies voor sportverenigingen, waarvan het bedrag, de voorwaarden en de
manier van toewijzen zijn vastgelegd in het subsidiereglement sport 2018. De
verhoging geldt enkel voor de werkingssubsidies, niet voor de lesgeverssubsidies.
De subsidies voor jeugdverenigingen, waarvan het bedrag, de voorwaarden en de
manier van toewijzen zijn vastgelegd in het subsidiereglement jeugd 2019-2024.
De verhoging geldt zowel voor de basis- als de werkingssubsidies en zowel voor
de jeugdbewegingen, de jeugdhuizen als AVK.
De subsidies voor cultuurverenigingen, waarvan het bedrag, de voorwaarden en de
manier van toewijzen zijn vastgelegd in het reglement voor de betoelaging van het
sociaal cultureel werk. De verhoging geldt zowel voor de basis- als de
werkingssubsidies. De verhoging is niet van toepassing op de bijzondere subsidies,
zoals de jubileumsubsidies.

Dit bijkomend bedrag mag enkel besteed worden bij lokale handelaars om de lokale
economie zoveel mogelijk te steunen. Met lokale handelaars worden in Perk,
Melsbroek of Steenokkerzeel gevestigde handelaars bedoeld.
De verenigingen kunnen dit extra bedrag ontvangen door de facturen en/of
betaalbewijzen van aankopen bij lokale handelaars voor te leggen aan de gemeente.
De facturen mogen ook betrekking hebben op eten en drinken.
Hiervoor wordt € 23.000 voorzien.
§2.3 Verhoging toelages muziekverenigingen met 20% – € 7.000
Aangezien er voor de muziekverenigingen een apart budget voorzien wordt, worden
de toelages (het vaste en het variabele deel) die zij in 2020 kregen met 20 % verhoogd.
Ook hier geldt de voorwaarde dat dit extra budget enkel bij lokale handelaars mag
uitgegeven worden. Met lokale handelaars worden in Perk, Melsbroek of
Steenokkerzeel gevestigde handelaars bedoeld.
De verenigingen kunnen dit extra bedrag ontvangen door de facturen en/of
betaalbewijzen van aankopen bij lokale handelaars voor te leggen aan de gemeente.
De facturen mogen ook betrekking hebben op eten en drinken.
Hiervoor wordt € 7.000 voorzien.

§2.4 Ondersteuning eenmalige initiatieven – € 3.500
Onze gemeente telt enkele dorpsfeesten, meestal georganiseerd door een aantal
verenigingen samen. Deze organisaties mogen eenmalig een toelage van maximum
€ 500 aanvragen om de kosten te dekken die gemaakt werden voor de editie in 2020.
Deze kosten moeten aangetoond worden met facturen en/of betaalbewijzen.
Aanvragen dienen gericht te worden aan de dienst Vrije Tijd en zullen voorgelegd
worden aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van
burgemeester en schepenen oordeelt dan of de aanvraag al dan niet goedgekeurd
wordt.
Hiervoor wordt € 3.500 voorzien.
§2.5 Aankoop veiligheidsmaterialen – € 15.000
De gemeente voorziet in een pakket veiligheidsmaterialen (alcoholgel, papieren
doeken, handzeep, …) waar onze verenigingen een beroep op kunnen doen indien ze
een evenement willen organiseren of wanneer ze dit nodig hebben voor hun reguliere
werking. De gemeente zal deze materialen via de lokale handelaars aankopen waar
mogelijk.
Hiervoor wordt € 15.000 voorzien.
§2.6 Kampenkoffer – € 5.000
De gemeente voorziet een kampenkoffer met de nodige veiligheidsmaterialen voor
verenigingen die een kamp organiseren in 2021.
Hiervoor wordt € 5.000 voorzien.
§2.7 Veiligheidsmaterialen voor verenigingen met eigen infrastructuur of
gehuurde zalen op grondgebied Steenokkerzeel – € 15.000
Verenigingen die een eigen infrastructuur beheren (zoals de voetbal- en tennisclubs,
de gevechtsportenverenigingen, …) of verenigingen die een niet-gemeentelijke zaal op
het grondgebied Steenokkerzeel huren voor hun werking, kunnen via de gemeente ook
een pakket aan veiligheidsmaterialen ontvangen, met een maximum van 1.000 euro
per vereniging.
Hiervoor wordt € 15.000 voorzien.

§2.8 Verhoging projectsubsidies en subsidies gemeenschapsvorming met 50%
binnen het kader van Steenokkerzeel Bruist – € 3.500
Om projecten en straatfeesten na de coronacrisis extra te stimuleren, worden de
projectsubsidies en subsidies voor buurt- en straatfeesten in 2021 eenmalig verhoogd
met 50%. Dit komt neer op € 225 (i.p.v. € 150) voor een straat- of buurtfeest en € 750
(i.p.v. € 500) voor een projectsubsidie. De voorwaarden voor deze subsidies staan
beschreven in het reglement Subsidie Gemeenschapsvorming.
Dit bijkomend bedrag mag enkel besteed worden bij lokale handelaars om de lokale
economie zoveel mogelijk te steunen. Met lokale handelaars worden in Perk,
Melsbroek of Steenokkerzeel gevestigde handelaars bedoeld.
De organisatoren kunnen dit extra bedrag ontvangen door de facturen en/of
betaalbewijzen van aankopen bij lokale handelaars voor te leggen aan de gemeente.
De facturen mogen ook betrekking hebben op eten en drinken.
Hiervoor wordt € 3.500 voorzien.
§2.9 Toelage sluiting kantines – € 4.000
De verenigingen die hun kantine hebben moeten sluiten als gevolg van de
coronamaatregelen, zullen eenmalig een toelage van € 1.000 krijgen. Hiervoor dienen
geen facturen bezorgd te worden aan de gemeente. De verenigingen die hiervoor in
aanmerking komen zijn voetbalclubs KSVO, KFC Perk en KFC Melsbroek en
tennisclub Kasteel van Ham.
Hiervoor wordt € 4.000 voorzien.
§2.10 Gratis uitleendienst tot eind 2021 – € 5.000
De gemeentelijke uitleendienst wordt gratis tot en met december 2021. Op basis van
vorige jaren worden de hierdoor verwachte minderinkomsten voor de gemeente
geraamd op € 5.000.
Hiervoor wordt € 5.000 voorzien.
§2.11 De Wat-Als kas – € 8.000
Er wordt een reservebedrag voorzien om bepaalde onderdelen die we over het hoofd
zien, nog te kunnen betoelagen of subsidiëren. Het college van burgemeester en
schepenen krijgt de toestemming om dit bedrag via een collegebesluit te verdelen waar
nodig.
Hiervoor wordt € 8.000 voorzien.
§2.12 Reservebudget voor het najaar – € 42.000
Vermits er duidelijk in de omschrijving van de Vlaamse regering staat dat het om een
eenmalige toelage gaat, wordt er een bedrag opzij gezet voor het najaar van 2021 of
het voorjaar van 2022. Op basis van de evaluatie van de huidige maatregen en/of
eventuele nieuwe noden zal dit bedrag in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022
een bestemming krijgen. Het voorstel voor de verdeling van deze reservepot zal ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 3
De toelages en/of subsidies waarvan sprake in artikel 2 kunnen enkel toegekend worden
indien er facturen van de gemaakte kosten worden bezorgd aan de gemeente via de dienst
Onthaal of de dienst Vrije Tijd. De kosten moeten betrekking hebben op de zaken vermeld in
artikel 2. Het bedrag van de toelage of subsidie kan nooit hoger zijn dan het totaalbedrag van
de facturen.
Dit geldt niet voor artikel 2.9. (sluiting kantines), aangezien voor deze toelage geen facturen
moeten bezorgd worden aan de gemeente.
Artikel 4
De facturen en betaalbewijzen waarvan sprake in artikel 2 dienen te worden voorgelegd aan
de gemeente alvorens een terugbetaling zal gebeuren. Deze bewijsstukken moeten gedateerd
zijn tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021. De kosten kunnen enkel betrekking hebben
op zaken vermeld in artikel 2.
Elke vereniging of organisator mag slechts eenmalig zijn of haar facturen doorsturen en dit ten
laatste op 31 december 2021. De gemeente zal het extra bedrag waarop de vereniging of
organisator recht heeft in één keer storten aan de vereniging of organisator in kwestie.
De subsidie of toelage die de vereniging of organisator jaarlijks krijgt, los van dit reglement,
hoeft niet verantwoord te worden met facturen en/of betaalbewijzen van aankopen bij de lokale
handelaars. Deze subsidies en toelages worden berekend en toegekend op basis van de
reglementen die hierop van toepassing zijn.
Artikel 5
De concrete opvolging van dit reglement zal gebeuren door de dienst Vrije Tijd en de dienst
Onthaal, in samenspraak met de Financiële Dienst en het college van burgemeester en
schepenen. Bij vragen over dit reglement kan best de dienst Vrije Tijd gecontacteerd worden.
Artikel 6
Nadat de diensten Vrije Tijd en Onthaal hebben bekeken of de doorgestuurde facturen voldoen
aan de voorwaarden, zal de Financiële Dienst overgaan tot de betaling van de subsidie of
toelage aan de betrokken vereniging of organisator.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om af te wijken van dit reglement
indien de omstandigheden dit vereisen en indien hier een gemotiveerde beslissing voor
gegeven kan worden.
Artikel 8
Het college van burgemeester en schepenen krijgt de toestemming om de termijnen van
facturatie en uitbetaling aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9
Dit reglement zal in werking treden op de vijfde dag na de bekendmaking van het reglement.
Het reglement zal ook kenbaar gemaakt worden via de gemeentelijke website en wordt via
mail gecommuniceerd aan de betrokken verenigingen en organisatoren.
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