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Zitting van 14 december 2021
Samenleving - Sport en Jeugd

Aanpassing erkenningsreglementen Heistse (G)sportverenigingen - 2.078.51

Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; de heer Eric Verbist, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid;
de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Eddy Gorris, raadslid; de heer Wim Van den Bruel, raadslid;
de heer Michel Van Dyck, raadslid; mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets,
raadslid; de heer Sebastiaan Marien, raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara
Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann
Van den Meutter, raadslid; mevrouw Karen Michiels, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans,
raadslid; de heer Thomas Van Hoof, raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde
Cools, raadslid; de heer Theo Van Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; mevrouw
Ilse Heremans, raadslid; de heer Joachim Van der Auwera, raadslid; de heer Hans Welters,
algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het bestaande erkenningsreglement voor Heistse (G-)sportverenigingen werd op 17 december 2019
goedgekeurd door de gemeenteraad. De reglementen van sport- en G-sportverenigingen volgen
elkaars structuur, waardoor onderstaande problematiek voor beide reglementen van toepassing is.
Sportverenigingen omvatten dus ook de G-sportverenigingen in deze beslising.
Het gemeentebestuur wil de erkende Heistse sportverenigingen ondersteuning bieden in hun
werking. Dit gebeurt onder meer met de mogelijkheid om verschillende subsidies aan te vragen.
Voordat een sportvereniging subsidie kan aanvragen, moet ze jaarlijks haar erkenning bij het
college aanvragen. Verenigingen die niet erkend worden, kunnen dus geen gebruik maken van de
verschillende subsidiemogelijkheden en bestaande subsidiereglementen.
Ook socio-culturele verenigingen met sportaanbod vragen hun erkenning als Heistse
sportverenigingen aan.
Argumentatie
Team Sport en Jeugd vraagt een verlenging van een jaar van het huidige reglement, voorlopig
zonder inhoudelijke aanpassing. In 2022 zal de oefening voor het inhoudelijk scherper stellen van
dit reglement en het uitwerken van een gelijkaardig reglement voor cultuur en jeugd plaatsvinden.
In het huidige erkenningsreglement voor Heistse (G)-sportverenigingen wordt wel 1 technische
aanpassing gevraagd, namelijk de van de aanpassing van de timing van indiening. Op dit moment
worden de erkenningsaanvragen pas ingediend op 31 maart met een tweede deadline tot 30 april
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wat voor zeer veel verwarring en onduidelijkheid zorgt. Ook valt deze timing in een steeds drukker
wordende periode voor team Sport en Jeugd, terwijl verenigingen deze informatie al veel vroeger
beschikbaar hebben én dus ook al vroeger hun basissubsidie zouden kunnen ontvangen.
Het voorstel is daarom dat de aanvragen moeten ingediend worden uiterlijk 31 januari. Er zal geen
tweede deadline voorzien worden maar wel een sterk communicatieplan én een heel proactieve
houding van team Sport en Jeugd bij deze omschakeling om haar verenigingen te bereiken en
informeren.
Dit voorstel tot aanpassing werd met de sportraad op 11 oktober 2021 besproken en positief
geadviseerd.
Juridische grond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 23° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Financiële informatie
Financiële informatie
/
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 34 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Nathalie Heremans;
Ilse Heremans; Sven Lambrechts; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans Poortmans;
Tim Teurfs; Michel Van Dyck; Marcel Van Hoof; Thomas Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly Van
Tendeloo; Theo Van Thielen; Wim Van den Bruel; Luc Van den Bulck; Ann Van den Meutter; Joachim
Van der Auwera; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah
Wouters
- 1 onthouding(en): Jan Baestaens

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit de erkenningsreglementen voor Heistse (G-)sportverenigingen te verlengen
tot en met 31 december 2022.
Beide reglementen worden bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing.
Artikel 2
De gemeenteraad besluit de teams Sport en Jeugd en Cultuurbeleid opdracht te geven om in 2022
gelijkaardige reglementen op te maken voor de sectoren jeugd en cultuur in samenwerking met de
betrokken gemeenteraadscommissie. Tevens zullen tijdens dit proces deze erkenningsreglementen
rond sport inhoudelijk scherp gesteld worden in synergie met de reglementen van cultuur en jeugd.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

De algemeen directeur

De voorzitter

(get.) Hans Welters

(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur

De voorzitter

Hans Welters

Carl De Bie
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