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GOEDGEKEURD
Zitting van 13 oktober 2020
Samenleving - Sport en Jeugd

Goedkeuring subsidiereglement 'Basissubsidie voor 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 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
Op 30 augustus 2016 keurde het college de principes voor de hervorming van het subsidiereglement
'Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden' goed. Deze hervorming heeft op termijn tot gevolg dat
het beschikbare budget voor dit subsidiereglement in eerste instantie veel beter, gerichter en
laagdrempeliger ingezet kan worden in functie van de noden van de sportverenigingen op het vlak
van materiaal en infrastructuur. Op die manier stromen er geen grote middelen meer door naar de
overschottenregeling en wordt deze ondersteuningsvorm uitgehold.
Door het uithollen van de 'Overschottenregeling' vervalt een ondersteuningsvorm naar de erkende
Heistse sportverenigingen, waarbij vooral de meer recreatieve verenigingen zonder gediplomeerde
trainers getroffen worden. Voor deze verenigingen was de overschottenregeling nagenoeg de enige
ondersteuningsvorm waarop zij beroep konden doen.
Dit was de aanleiding voor team Sport en de sportraad om het principe van 'Basissubsidie' voor
goedkeuring voor te leggen aan het college. Dit omvat een algemene ondersteuningsvorm voor elke
erkende Heiste sportverenigingen die laagdrempelig aan te vragen is. Dit concept werd op 30
augustus 2016 goedgekeurd.
Team Sport en de sportraad hebben samen de principes van deze 'Basissubsidie' verder uitgewerkt.
Dit werd voorgelegd en goedgekeurd op de sportraad van 22 januari 2018 en hernomen op de
sportraad van 27 april 2020. Op basis van deze principes werkte team Sport het reglement voor de
'Basissubsidie' verder uit.
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Argumentatie
De 'Basissubsidie voor Erkende Heistse Sportverenigingen' is een laagdrempelige ondersteuning die
volledig gekoppeld wordt aan de jaarlijkse aanvraag tot erkenning als Heistse sportvereniging
waardoor geen bijkomende administratieve inspanningen door de vereniging moet geleverd worden.
Het reglement is als volgt opgebouwd:
Art. 1: Omschrijving
Deze basissubsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor de werking van elke erkende
Heistse Sportvereniging.
Art. 2: Begunstigden
De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse Sportvereniging waaraan het college van
burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de
erkenningsaanvraag van de vereniging. (Reglement voor erkenning van Heistse sportverenigingen in
bijlage).
Art. 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze basissubsidie moet een vereniging voldoen aan de
voorwaarden van het erkenningsreglement én tijdig een correcte erkenningsaanvraag indienen.
Art. 4: Subsidiebedrag
De basissubsidie die aan elke erkende Heistse Sportvereniging wordt toegekend, bedraagt 100 euro.
Art. 5:Procedure
De basissubsidie wordt jaarlijks uitbetaald aan elke Heistse Sportvereniging waaraan het college van
burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de
ingediende én goedgekeurde aanvraag tot erkenning als Heistse sportvereniging. Er dient geen
bijkomende aanvraag voor deze ondersteuningsvorm ingediend te worden.
De sportraad gaf als advies om de basissubsidie jaarlijks te indexeren. Na overleg met team
Financiën is dat niet weerhouden om het reglement transparant en leesbaar te houden enerzijds en
om een vlotte verwerking van de basissubsidie na te streven anderzijds. Bijkomend is het veel
nuttiger om 2-jaarlijks de impact van deze subsidie te evalueren en bij te sturen waar nodig en
mogelijk.
De volgende administratieve stappen na goedkeuring van het reglement van basissubsidie zijn:
 het stopzetten van het reglement van de overschottenregeling
 het herschrijven en updaten van de erkenningsvoorwaarden van de Heistse
sportverenigingen als ook het aanvraagformulier en de aanvraagprocedure. Hierbij ligt de
focus op transparantie, leesbaarheid en duidelijkheid van de voorwaarden tot erkenning
zowel voor de verenigingen als voor team Sport en Jeugd.
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.
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Financiële informatie
Financiële informatie
Het budget voor de uitbetaling basissubsidie voor erkende Heistse sportverenigingen is voorzien op
het ramingsnummer R000889: Subsidies: financieel ondersteuningsbeleid voor sportverenigingen
gebaseerd op basis- brede werking en impuls, kwaliteitsvolle omstandigheden én projectsubsidies.

Stemming op het besluit
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; Sven Lambrechts; Elke Laureys; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans
Poortmans; Tim Teurfs; Bart Van Asten; 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; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels;
Sarah Wouters
 1 onthouding(en): Jan Baestaens

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde reglement van 'Basissubsidie Erkende Heistse
Sportverenigingen' goed voor de periode van 14 oktober 2020 tot en met 31 december 2025.

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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Subsidiereglement: Basissubsidie Erkende Heistse Sportverenigingen
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente worden subsidies
verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Art. 1: Omschrijving:
Deze basissubsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor elk erkende Heistse Sportvereniging.
Art. 2: Begunstigden:
De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse Sportvereniging waaraan het college van
burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de
aanvraag tot erkenning van de vereniging.
Art. 3: Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor deze basissubsidie moet een vereniging voldoen aan de voorwaarden van
het erkenningsreglement én tijdig een correcte erkenningsaanvraag indienen.
Art. 4: Subsidiebedrag:
De basissubsidie die aan elke erkende Heistse Sportvereniging wordt toegekend, bedraagt 100€.
Art. 5:Procedure:
De basissubsidie wordt jaarlijks uitbetaald aan elke Heistse Sportvereniging waaraan het college van
burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de
ingediende én goedgekeurde aanvraag tot erkenning als Heistse sportvereniging. Er dient geen bijkomende
aanvraag voor deze ondersteuningsvorm ingediend te worden.
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 oktober 2020 en is geldig tot 31 december
2025.

Hans Welters
Algemeen directeur

Carl De Bie
Voorzitter gemeenteraad
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