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Tijdelijk subsidiereglement CO₂-meters erkende Heistse
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 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 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

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Eva Tolleneer, hoofdcommissaris-korpschef politiezone Heist-op-den-Berg

Verontschuldigd
de heer Nand Blauwens, raadslid; de heer Thomas Van Hoof, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Corona had ook dit werkjaar een grote impact op de werking van sportverenigingen. Vele
activiteiten konden niet doorgaan en voorziene projecten konden niet plaatsvinden. Dit heeft tot
gevolg dat de gemeente niet alle subsidies aan verenigingen kon toekennen. Een voorbeeld hiervan
is de subsidie voor onderlinge samenwerking. Door corona konden niet alle
samenwerkingsinitiatieven plaatsvinden, waardoor deze subsidie niet volledig uitbetaald kon
worden en 5.162,50 euro over blijft, en niet benut wordt. Dat betekent dat er budget niet zal
aangewend worden voor de voorziene ondersteuning van sportverenigingen.
Anderzijds stellen we vast dat sportverenigingen die sportaccommodatie beheren (eigendom, huur,
erfpacht,…), geconfronteerd worden met een nieuwe maatregel met grote financiële en mogelijk
zelfs infrastructurele impact: de verplichte CO²-meters in besloten, gemeenschappelijke
binnenruimtes in de sportsector. Het ministerieel besluit dat sinds 1 september 2021 geldt, bevat de
algemene verplichting een CO²-meter te plaatsen in binnenruimtes die gemeenschappelijk gebruikt
worden (onder andere in sportieve context, zoals in kleedkamers, EHBO-ruimtes, sportzalen,...). De
CO²-meter moet daarbij op een zichtbare plaats staan. Deze verplichting vormt een aanvulling op de
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verplichte CO²-meters in horecazaken en fitnesscentra. Verenigingen en uitbaters van deze
(sportieve) binnenruimtes krijgen van de federale overheid tot 1 november 2021 de tijd om aan de
nieuwe regelgeving te voldoen. Een CO²-meter monitort permanent de luchtkwaliteit en geeft een
waarschuwing als de drempelwaardes overschreden worden en er bijkomende actie nodig is op vlak
van ventilatie.
Argumentatie
De verplichting van de meters zorgt voor heel wat extra acute uitgaven, die niet gebudgetteerd zijn
bij sportverenigingen die zelf sportaccommodatie beheren. Uit het noodfonds bleek al dat deze
verenigingen toch wel grote financiële schade geleden hebben door corona. Zij zagen enerzijds hun
inkomsten dalen en anderzijds dat hun uitgaven gelijk bleven. Of, in dit geval, onvoorzien stijgen.
Bijkomend kunnen de resultaten van die metingen nog meer financiële impact hebben op de
verenigingen, maar dat zal later moeten blijken.
De andere sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke accommodatie, worden zelf niet
geconfronteerd met deze extra uitgaven, aangezien zij geen beheerder van de accommodatie zijn.
Omdat er beschikbare middelen voor de ondersteuning van verenigingen niet zullen aangewend
worden binnen de gekende reglementen, heeft team Sport en Jeugd een nieuw, eenmalig, tijdelijk
subsidiereglement uitgewerkt. Dit voorziet ondersteuning voor erkende sportverenigingen die
sportaccommodatie beheren (eigendom, huur, erfpacht,…) en dus genoodzaakt zijn om zelf in te
staan voor de aankoop van CO²-meters. Voor sommige verenigingen loopt deze kost erg op,
aangezien er in elke kleedkamer een meter moet voorzien worden. Deze hoge kosten blijkt ook uit
een bevraging van de verenigingen.
Door deze bijkomende ondersteuning worden verenigingen gestimuleerd om hun activiteiten
coronaveilig te organiseren, de nodige CO²-meters aan te schaffen én vooral bijhorend
implementatieplan op te maken en uit te rollen.
Team Sport en Jeugd zal ook inhoudelijk de verenigingen trachten bij te staan door een
vormingsmoment te organiseren, dat hieraan gekoppeld is. Bijkomend zal deze ondersteuningsvorm
ook naar andere sectoren (jeugdverenigingen en culturele jeugdafdelingen) doorgetrokken worden,
weliswaar in aangepaste vorm. Deze verenigingen zijn immers niet verplicht een CO²-meter te
voorzien, maar zij kunnen wel kiezen om een meter aan te schaffen en zo hun activiteiten
coronaveilig te laten verlopen.
Juridische grond
/
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen
vast.

Financiële informatie
Financiële informatie
Er wordt 5.162,50 euro van op raming R000889 voorzien voor deze subsidie.

Stemming op het besluit
2021_GR_00315 - 2.078.51 - Tijdelijk subsidiereglement CO₂-meters erkende Heistse
sportverenigingen
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 32 stem(men) voor: Willy Anthonis; Jan Baestaens; 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; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Theo Van Thielen; Wim Van den
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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): Marcel Van Hoof

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het tijdelijke subsidiereglement goed te keuren ter ondersteuning van de
erkende Heiste sportverenigingen, die bij de verplichte aankoop van CO²-meters zelf hun
accommodatie beheren.
Artikel 2
Het bedrag van 5.162,50 euro is voorzien op raming R000889.

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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