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Afwezig:

Toelagereglement vervangen van verlichting door LED door verenigingen
Aanleiding
In het kader van het burgemeestersconvenant wordt een toelagereglement opgemaakt om
verenigingen met een eigen lokaal aan te zetten tot het aanpassen van hun verlichting.
Feiten, context en argumentatie
Om in aanmerking te komen voor de toelage dienen de verenigingen te voldoen aan:
- het dient een erkende vereniging te zijn binnen Steenokkerzeel
- enkel het vervangen van de armaturen door LED armaturen met bijhorende LED's komt in
aanmerking
- enkel werken in eigen lokalen (eigendom of erfpacht) komen in aanmerking
- andere aanpassingswerken aan de elektriciteit ten gevolge van de vervanging door LED komen
niet in aanmerking voor toelage
- bij de aanvraag tot toelage dient een gedetailleerde factuur met vermelding van het aantal
armaturen, het aantal LED's, de soort LED en het vermogen vermeld te worden.
Jaarlijks zal een krediet voorzien worden van €20.000. Als het krediet is opgebruikt, zal de
vereniging die niet meer uitbetaald kan worden als eerste aanspraak maken op het beschikbare
krediet van het volgende jaar. De uitbetaling zal plaatsvinden na het voorleggen van de factuur, die
betrekking heeft op het vervangen van de verlichting met LED en na controle door de gemeente.
Juridische overwegingen
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen.
Plaats in beleidsplan en budget
De uitgaven zullen worden aangerekend op budgetsleutel 0350/66400000 (actie
1419/001/003/005/001 - burgemeestersconvenant) van het investeringsbudget 2017.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Het volgende reglement wordt overgemaakt aan de eerstvolgende gemeenteraad:
1. In het kader van het burgemeestersconvenant worden verenigingen met een eigen lokaal
aangespoord tot het aanpassen van hun verlichting. De gemeente Steenokkerzeel zal daarom
jaarlijks een toelage geven aan deze verenigingen.

2. Om in aanmerking te komen voor deze toelage dienen de verenigingen te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- erkend zijn door een adviesraad van Steenokkerzeel;
- enkel de werken in eigen lokalen op het grondgebied van Steenokkerzeel komen in aanmerking.
Met 'eigen' wordt bedoeld een lokaal in eigendom of in erfpacht;
- enkel het vervangen van de armaturen door LED armaturen met bijhorende LED's komen in
aanmerking;
- andere aanpassingswerken aan de elektriciteit ten gevolge van de vervanging door LED komen
niet in aanmerking voor toelage;
- bij de aanvraag tot toelage dient een gedetailleerde factuur met vermelding van het aantal
armaturen, het aantal LED's, de soort LED en het vermogen vermeld te worden.
3. Jaarlijks zal een budget voorzien worden van 20.000 EUR. Als dit krediet opgebruikt is, zal de
vereniging die niet meer uitbetaald kan worden als eerste aanspraak maken op het beschikbare
krediet van het volgende jaar.
4. De uitbetaling zal plaatsvinden na het voorleggen van de factuur, die betrekking heeft op het
vervangen van de verlichting door LED, én na een controle door de gemeente.
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