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financiële moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis 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 Elke Laureys, raadslid; de
heer Bart Van Asten, 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; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Vlaanderen maakte financiële middelen vrij ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven ten
gevolge van de impact van de coronacrisis. Het zijn de lokale besturen die zelf tot een verdeling en
besteding van deze middelen overgaan.
Op 12 oktober 2020 keurde de gemeenteraad volgende reglementen goed:
 forfaitaire ondersteuning voor verenigingen en
 bijkomende ondersteuning voor erkende verenigingen.
Beide reglementen zijn erop gericht om ondersteuning te bieden voor de indirecte impact bij
verenigingen door de coronacrisis.
Naast deze beide reglementen is er nog de mogelijkheid om een schadedossier op maat van de
vereniging in te dienen die ondersteuning biedt voor de direct gelede schade van verenigingen. De
goedkeuring van dit reglement is voorzien op 10 november 2020.
In hoofdzaak zullen volgende vormen van schade in dat dossier opgenomen kunnen worden:
 infrastructuurgebonden coronaschade
 schade door gemiste opbrengsten door corona
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 meerkosten voor een heropstart die coronaproof is
 gemiste gemeentelijke subsidies of financiële ondersteuningsvormen omwille van corona.
Argumentatie
Bijkomend kan het gemeentebestuur renteloze leningen toekennen aan erkende Heistse sport-,
jeugd- en cultuurverenigingen ten belope van het financiële tekort ontstaan door de coronacrisis.
Daarvoor werd een specifiek reglement uitgewerkt dat de randvoorwaarden voor die renteloze
lening vastlegt.
Juridische grond
/
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
De nodige middelen worden voorzien in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan op
raming R002654.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 31 stem(men) voor: Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie; Bernadette De Cat; Jan De Haes;
Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Nathalie Heremans; Sven Lambrechts; Elke Laureys;
Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans Poortmans; Tim Teurfs; Bart Van Asten;
Michel Van Dyck; Thomas Van Hoof; Marcel Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Theo
Van Thielen; Wim Van den Bruel; Luc Van den Bulck; Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem;
Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels
 4 onthouding(en): Willy Anthonis; Jan Baestaens; Nand Blauwens; Sarah Wouters

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het bijgevoegde reglement goed te keuren voor het toekennen van
renteloze leningen aan erkende Heistse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in financiële
moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN RENTELOZE LENINGEN AAN
ERKENDE HEISTSE SPORT-, JEUGD- EN CULTUURVERENIGINGEN IN FINANCIELE
MOEILIJKHEDEN TEN GEVOLGE VAN DE CORONACRISIS
Art. 1:
Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de gemeente Heist-op-den-Berg goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het gemeentebestuur renteloze
leningen toekennen aan erkende Heistse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen ten belope van het
financieel tekort ontstaan door de coronacrisis.
Artikel 2
De voorwaarden tot het toekennen van renteloze leningen worden vastgelegd in onderhavig
reglement.
Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden
Artikel 3
Renteloze leningen kunnen toegekend worden aan erkende Heistse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen
die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 Minstens 3 jaar erkend zijn bij de desbetreffende gemeentelijke adviesraad
 De vereniging is een gevestigde waarde op grondgebied Heist-op-den-Berg en bestaat meer dan 5
jaar.
 Het voortbestaan van de vereniging komt door de coronacrisis in het gedrang.
Artikel 4
Renteloze leningen worden toegekend om het financieel tekort te dekken dat ontstaan is naar
aanleiding van de coronacrisis (COVID19) door een gemis aan inkomsten en/of door extra
kosten voor de heropstart van de werking.
De vereniging deed reeds zelf inspanningen maar deze dekken het inkomstenverlies niet. (bv uitstel van
betaling vragen aan huisbaas, bank,…).
Artikel 5 – Bedrag van de renteloze lening
Het bedrag van de renteloze lening is gelijk aan het financieel tekort, bepaald zoals vermeld in
artikel 4, met een maximum van 10.000 euro per boekjaar.
Artikel 6 – Aanvraagdossier – samenstelling
 De initiële begroting voor het boekjaar (zonder corona) + aangepaste begroting (met corona)
(begroting is een duidelijk overzicht van geplande inkomsten en geplande uitgaven)
 Een financieel plan voor de toekomst dat een realistisch beeld geeft van de inkomsten en
uitgaven van de vereniging, inclusief de voorgestelde terugbetalingsmodaliteiten
 Bewijs van reeds geleverde inspanningen en bijhorend het resultaat ervan (bewijs is datgene wat
een geleverde inspanning aantoonbaar kan maken).
 Identiteitsgegevens van de personen die de lening onderschrijven namens de vereniging of vzw
 De wijze van borgstelling
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Hoofdstuk 2: Procedure
Artikel 7 – Aanvraagprocedure
De aanvraagformulieren moeten uiterlijk 15 december 2020 ingediend worden:
 We ontvangen de aanvragen bij voorkeur digitaal: noodfonds@heist-op-den-berg.be
 Aanvragen op papier dienen ten laatste op 15 december TOEGEKOMEN TE ZIJN op Kerkplein 17,
2220 Heist-op-den-Berg met de duidelijke vermelding “Corona – renteloze lening vereniging” op
de enveloppe.
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd aan de hand van de gestelde voorwaarden
en voorgelegd ter goedkeuring aan het schepencollege. Hiervoor wordt een contract opgemaakt waarin
alle afspraken vermeld worden. De doorlooptijd van het dossier is maximaal 4 weken.
Artikel 8 – Procedure uitbetaling
Het toegestane leningsbedrag wordt in één schijf uitbetaald per overschrijving op naam van de vereniging.
Artikel 9 – Procedure terugbetaling van het ontleende bedrag
 De aanvrager verbindt er zich toe het ontleende bedrag terug te betalen door jaarlijkse
aflossingen gelijk aan X % van het ontleende bedrag. X = 100 % gedeeld door het aantal jaren
van de duur van het contract.
 De maximumtermijn voor terugbetaling is bepaald op 5 jaar.
 De eerste terugbetaling dient te gebeuren uiterlijk 12 maanden na het volledig uitbetalen van
de lening.
Artikel 10 – Terugbetalingsmoeilijkheden
 In geval van terugbetalingsmoeilijkheden kan, in overleg met het college een gewijzigd
aflossingsschema uitgewerkt worden, binnen de perken van de geldende maximumtermijn van 5
jaar. In geval van overmacht is het college bevoegd om een beslissing te nemen over de verdere
afhandeling.
 Bij niet-terugbetaling of laattijdige terugbetaling wordt het eisbaar bedrag teruggevorderd met
alle mogelijke rechtsmiddelen.

Hoofdstuk 3: Borgstelling
Artikel 11
 Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een renteloze lening, moet de aanvrager
voorzien in borgstelling.
De borg kan gesteld worden in een van de volgende vormen:
- Persoonlijke borgstelling (door natuurlijke personen of rechtspersonen)
- Hypothecaire borgstelling (borgstelling met onroerend goed) bij middel van een notariële
akte
 Het schepencollege beslist over de goedkeuring van de wijze van borgstelling.
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Hoofdstuk 4: Slotbepalingen
Artikel 12
De leningen, voorzien bij het huidige reglement, zullen slechts worden verleend binnen de perken
van de in het meerjarenplan van de gemeente ingeschreven uitgavekredieten.
Artikel 13
De renteloze leningen worden toegewezen in functie van een financieel tekort door de coronacrisis.
Deze kunnen eenmalig voor 15 december 2020 aangevraagd worden.
Artikel 14
Al deze ontleningsmodaliteiten worden in een afzonderlijke overeenkomst tussen het college en
De aanvragende vereniging vastgelegd.
Artikel 15
Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
Artikel 16
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring van de gemeenteraad op 10/11/2020.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 november 2020

Hans Welters
Algemeen directeur

Carl De Bie
Voorzitter gemeenteraad

Reglement ‘renteloze leningen n.a.v. Coronacrisis voor erkende Heistse sport-, jeugd en cultuurverenigingen.’

