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Goedkeuring subsidiereglement 'Tijdelijke en afbouwende
ondersteuning voor Heistse watersportverenigingen in de
overstap naar het nieuwe zwembad' - 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 27 mei 2014 keurde het college de principes voor de nieuwe tariefstructuur voor het nieuwe
zwembad goed. Voor Heistse verenigingen zou er 10 euro/baan/uur aangerekend worden wat een
heel ander bedrag en principe is dan toegepast werd in de gemeentelijke tariefstructuur.
Op 9 augustus 2016 keurde het schepencollege een overgangsmaatregel voor
watersportverenigingen goed. Die zou dan tijdelijk en afbouwend zijn van aard om op die manier
clubs die deze overstap maken ook de tijd en ruimte te geven om hun financieel beleid aan te
passen aan de nieuwe context. Het nieuwe subsidiereglement is dus gebaseerd op die principes en
zal vierjaar geldig zijn tot en met 2023. Op dat moment gaan we ervan uit dat de betrokken
watersportverenigingen zich voldoende hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe financiële context.
Argumentatie
Het subsidiereglement zal specifiek gericht zijn op volgende watersportverenigingen die een
structurele werking in de gemeentelijke zwembaden hadden én de overstap maakten naar zwembad
De Lo:






Duikschool Aronnax
Duikschool Calypso Team vzw
Duikschool Nemo vzw
Punt Alfa
reddend zwemmen
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 Scarabee Diving Team
 HZA.
Deze subsidie is een financiële ondersteuningsvorm gericht op het verschil in kostprijs van
zwembanen tussen de gemeentelijke zwembaden (Heist en Itegem die ondertussen gesloten zijn) én
het huidige zwembad De Lo geëxploiteerd door Sportoase.
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
Het budget voor de uitbetaling basissubsidie voor erkende Heistse sportverenigingen is voorzien op
het ramingsnummer R000896: Subsidies: tijdelijk en afbouwend financieel ondersteuningsbeleid op
vlak van infrastructuur voor de watersportverenigingen. Er is in 2020 op dit ramingsnummer
33.953,67 euro voorzien en dit bedrag zal volledig besteed worden i.f.v. deze financiële
ondersteuning.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 31 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; David Geerts; 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; 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
 4 onthouding(en): Jan Baestaens; Patrick Feyaerts; Eddy Gorris; Marcel Van Hoof

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het bijgevoegde subsidiereglement 'Tijdelijke en afbouwende
ondersteuning voor Heistse watersportverenigingen' goed te keuren voor de periode van 10
november 2020 tot en met 31 december 2023.
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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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Subsidiereglement ‘Tijdelijke en afbouwende ondersteuning voor
Heistse watersportverenigingen bij de overstap naar het nieuwe
zwembad’
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het meerjarenplan van de gemeente worden subsidies
verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Het subsidiereglement ‘ondersteuning voor de watersportverenigingen bij de overgang naar het nieuwe
zwembad’ is algemeen gericht naar de watersportverenigingen die een recente, structurele werking hadden in
de zwembaden van Heist en Itegem én die de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo maken. De
ondersteuning vanuit dit reglement is afbouwend in tijd gespreid over 4 jaar die eindigt in 2023. De
ondersteuning is erop gericht om de financiële impact van de overgang naar het nieuwe zwembad voor de
watersportverenigingen te ondersteunen zodat zij stapsgewijs hun werking kunnen aanpassen aan de nieuwe
financiële voorwaarden.
Art.1. De aanvrager
De watersportverenigingen (vereniging waarbij watersport de hoofdactiviteit is) die een recente, structurele
werking hadden in de zwembaden van Heist en Itegem én die de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo
maakten, komen voor deze subsidie in aanmerking met name:
Duikschool Aronnax
Duikschool Calypso Team vzw
Duikschool Nemo vzw
Punt Alfa
Reddend zwemmen
Scarabee Diving Team
HZA
Andere verenigingen kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.
Art.2. Voorwaarden
De subsidie voor ‘ondersteuning van watersportverenigingen bij de overgang naar het nieuwe zwembad’ wordt
enkel verleend onder volgende voorwaarden:
 De watersportvereniging staat opgesomd in artikel 1.
 De watersportvereniging maakt met die sportieve werking de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo,
uitgebaat door Sportoase.
 Van zodra de sportieve werking van één van deze sportvereniging stopt, komt de verenigingen NIET
meer in aanmerking voor deze subsidie.
Art.3. Bedrag van de toelage
 Deze subsidie is een financiële tegemoetkoming vanwege de gemeente gericht op het verschil in
kostprijs van zwembanen tussen de gemeentelijke zwembaden (Heist en Itegem die ondertussen
gesloten zijn) en het huidige zwembad De Lo geëxploiteerd door Sportoase.
 Deze subsidie wordt als volgt berekend:
o De subsidie wordt steeds per vereniging en per kalenderjaar berekend en uitbetaald. Daarbij
wordt het gebruik van het zwembad voor de resterende periode tussen indienen van het
aanvraagformulier én het einde van dat kalenderjaar, bepaald door de reservatie die gebeurd
is bij Sportoase.
 Kalender jaar 2019 wordt als referentiefacturatie en – periode gehanteerd voor de
kosten van zwemwater in de gemeentelijke zwembaden.
 De kosten voor het zwemwater in zwembad de Lo worden afgeleid uit de facturatie
van het betrokken kalenderjaar.
 Er kan enkel subsidie verkregen worden voor de periode dat het zwembad gebruik
werd/wordt. Indien er door omstandigheden geen/minder gebruik gemaakt werd van
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het zwembad De Lo voor een bepaalde periode t.o.v. 2019, wordt deze periode ook in
mindering gebracht.
bv in 2020 is er door de coronacrisis veel minder gebruik gemaakt van zwemwater. Enkel de
periode dat in zwembad De Lo gezwommen is, wordt in rekening gebracht en dit door dezelfde
periode uit de facturatie van 2019 te halen om zo het verschil in kostprijs te bepalen.
o Het beschikbare krediet ingeschreven in het meerjarenplan op raming R000896 ter
ondersteuning van de verenigingen, wordt proportioneel verdeeld over de verschillende
verenigingen op basis van de meerkosten berekend door de kosten van zwembad de Lo te
verminderen met de kosten gemaakt in referentieperiode 2019 van de betroken verenigingen.
De subsidie is afbouwend en beperkt in tijd.

Art.4. Procedure
De aanvraagformulieren moeten uiterlijk 1 november van het betrokken kalenderjaar ingediend
worden. (In 2020 zal dit uitzonderlijk pas op 1 december kunnen gebeuren.)
We ontvangen de aanvragen bij voorkeur digitaal: sportenjeugd@heist-op-den-berg.be
Aanvragen op papier worden binnen gebracht bij team Sport en Jeugd, De Sporthal, Lostraat
48A, 2220 Heist-op-den-Berg met de duidelijke vermelding “subsidie watersport” op de
enveloppe.
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd aan de hand van de gestelde
voorwaarden. Enkel deze die tijdig ingediend werden én in orde zijn worden weerhouden en voorgelegd
ter goedkeuring aan het schepencollege op advies van de sportraad.
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 november 2020 en is geldig tot 31
december 2023.

Hans Welters
Algemeen directeur
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Carl De Bie
Voorzitter gemeenteraad
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