UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 28 april 2016
Goedkeuring van een subsidiereglement voor voetbalverenigingen.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Marc Van Torre: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22.12.2008 houdende een subsidiereglement voor
voetbalverenigingen;
Gelet op het gunstig advies van de sportraad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Onderstaand subsidiereglement voor voetbalverenigingen wordt goedgekeurd:
Artikel 1: Krediet
Jaarlijks wordt € 5400,- ingeschreven in het gemeentebudget als tussenkomst in de energieen onderhoudskosten van kleedkamers die beheerd worden door de voetbalverenigingen
H.O. Testelt, F.C. Averbode-Okselaar, S.N.A. Keiberg en K.F.C M.J. Zichem.
Artikel 2: Subsidievoorwaarden
Een voetbalvereniging kan enkel in aanmerking komen voor deze subsidies indien zij aan
volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:
a. De vereniging is aangesloten bij de K.B.V.B.
b. De vereniging is erkend door het gemeentebestuur van Scherpenheuvel-Zichem.
c. Het minimum aantal leden van de vereniging is 50 op het moment van de
subsidieaanvraag.
d. Een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen.
Artikel 3: Accommodaties

De kleedkameraccommodaties van de voetbalverenigingen op volgende plaatsen komen in
aanmerking voor ondersteuning:
de
a. H.O. Testelt, Nieuwstraat 89 te Testelt (kadaster: 5 afdeling, sectie B, nummer
10F)
de
b. F.C. Averbode-Okselaar, Pastoor Brissacstraat 7 te Okselaar (kadaster: 2 afdeling,
sectie B, nummer 374K)
de
c. S.N.A. Keiberg, Weg Messelbroek 173 te Keiberg (kadaster: 2 afdeling, sectie D,
nummer 304C)
de
d. K.F.C. M.J. Zichem, Kwalijkstraat 9 te Zichem (kadaster: 2 afdeling, sectie C,
nummer 440B)
Artikel 4: Verdeling subsidie
De voetbalverenigingen onder artikel 1 die voldoen aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden
en de in artikel 5 vermelde procedure ontvangen een subsidie van € 1350,Artikel 5: De aanvraagprocedure
De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij het gemeentebestuur op de daartoe
bestemde formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen
(o.a. facturen). Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren vóór 1 juli van het
begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op
basis van de gegevens van het afgelopen voetbalseizoen.
De sportdienst gaat de juistheid van de gegevens na. Een ambtenaar van de sportdienst,
eventueel in aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur van de sportraad, kan
controle uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte gegevens.
Indien een vereniging onjuiste verklaringen aflegt, gaat het college van burgemeester en
schepenen over tot weigering of terugvordering van de uitgekeerde subsidies. Daarenboven
zal het college van burgemeester en schepenen, bij herhaalde inbreuken, de vereniging een
aantal jaren uitsluiten voor elke vorm van rechtstreekse subsidiëring.

Art. 2.
Art. 3.

Artikel 6: De uitbetaling van de toelagen
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.
Indien de vereniging op dat ogenblik nog schulden (facturen, renteloze leningen, …) uitstaan
heeft bij de stad waarvan de betalingstermijn overschreden is, zal de subsidie niet (volledig)
uitbetaald worden maar geïmputeerd worden op de uitstaande schuld.
Het gemeenteraadsbesluit van 22.12.2008 aangaande het subsidiereglement voor
voetbalverenigingen wordt opgeheven.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

