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UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING: 23 oktober 2014

Aanwezig: Van Baelen Stijn - wnd. burgemeester-voorzitter
PIessers Jas, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
Coolen Paul, Dries Sylvia, Driesen Jas, Goijens Jaklien, Joosten Pierre, Kusters-Willems
Lieve, Martens Jan, Theuwissen Lieve, Thijs Ria, Van Humskerken Jacque, Van Mierlo
Lade, Vanherk Mark, Van mierlo Erik, Vanmontfort Jas - raadsleden
Brebels Eddie - secretaris

Afwezig: Claessens Jas - burgemeester-voorzitter
Bloemen Henri, Dingenen Christel, Peuskens Jean-Paul - raadsleden

Aanpassing reglement "toelagen voor verenigingen die infrastructuur bezitten of er een
erfpacht of opstalrecht op hebben"

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

Gelet op de ministeriële besluiten van 25 juni 2010 en 1 oktober 2010 inzake de beleids- en
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en alle latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan
lokale besturen kunnen worden opgelegd;

Gelet op het raadsbesluit van 6 mei 1998 houdende vaststelling van het reglement "toelage op basis
van het K.1. van culturele- en sportinfrastructuur, niet-eigendom van de gemeente;

Overwegende dat de gemeente het billijk vindt dat die verenigingen die geen gebruik maken van
gemeentelijke infrastructuur maar zelf eigenaar, erfpacht- of opstalhouder van infrastructuur zijn en
belasting onroerende voorheffing betalen, het gemeentelijk aandeel van deze belasting in de vorm van
een toelage uitgekeerd krijgen;

Overwegende dat in het kader van de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus kredieten binnen
één beleidsdomein kunnen verschoven worden zonder dat een budgetwijziging nodig is en de
bepaling 'binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten' dient aangepast te worden;

Overwegende dat het aangewezen is om eenvormigheid in alle subsidiereglementen na te streven;

Gelet op het positief advies van de adviesorganen voor cultuur, jeugd, sport van respectievelijk
2 september 2014, 14 oktober 2014 en 10 september 2014.

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig



Artikel 1: Het reglement "toelagen voor veremgmgen die infrastructuur bezitten of er een
erfpacht of opstalrecht op hebben" als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kunnen toelagen voor verenigingen die infrastructuur bezitten of er een erfpacht of opstalrecht op
hebben, verleend worden aan erkende Bocholter verenigingen tot een maximum bedrag dat
vastgelegd is op volgende budgetsleutels sport: jaar/6490040/MENS/0740, cultuur:
jaar/6490030/mens/0709 en jeugd: jaar/6490020/mens/0750 van het goedgekeurde budget van het
jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.

Artikel 2: Verklaring van termen of begrippen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

• Erkende Bocholter verenigingen: verenigingen die in het kader van een gemeentelijk
reglement werkingstoelagen ontvangen, die een nominatieve toelage ontvangen of middels
een collegebesluit erkend zijn zonder toelage.

• Infrastructuur: Gebouw(en) gelegen in Bocholt die in hoofdzaak door de vereniging zelf
gebruikt word(en)t.

Artikel 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toelage moet de vereniging aan de volgende voorwaarden
voldoen:

• Infrastructuur bezitten of er opstalhouder of erfpachter van zijn.
• Belasting op onroerende voorheffing op de infrastructuur betalen.

Artikel 4: Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling
• Verenigingen die een toelage wensen te ontvangen dienen voor 1 november van het

betrokken jaar een aanvraag in bij het gemeentebestuur vergezeld van een kopie van het
aanslagbiljet van de onroerende voorheffing van het lopende jaar en een bewijs van betaling
van deze onroerende voorheffing.

• De gemeentelijke administratie controleert de ingediende stukken en kan desgewenst
bijkomende informatie opvragen.

• Het college beslist op advies van de gemeentelijke administratie binnen een termijn van
maximum 2 maanden na het indienen van het dossier.

• De toelage wordt meteen na de goedkeuring van het college uitbetaald.

De toelage is gelijk aan het gemeentelijk aandeel van de belasting onroerende voorheffing op het
bebouwd kadastraal inkomen van het lopend jaar zoals bewezen door de ingezonden bewijsstukken.

Artikel 5: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Wanneer de
aanvrager de verplichte verantwoording niet verstrekt of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse
van controle, is hij krachtens de wet gehouden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de
toelage.

Indien de vereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de
toelage, ten aanzien van het gemeentebestuur of het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt nog enige
openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling
van de toelage opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft voldaan.
De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle onvoorziene gevallen en betwistingen
na advies van het betrokken adviesorgaan.
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Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en het vorige reglement houdende
"Toelage op basis van het K.1. van culturele - en sportinfrastructuur, niet-eigendom van de gemeente",
op te heffen.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de dienst vrije tijd en sportdienst en de
adviesorganen voor cultuur, jeugd en sport en aan de financiële dienst.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

de secretaris

Voor eensluidend afschrift

de wnd. voorzitter
(get.) Stijn Van Baelen

de wnd. burgemeester
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