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Aanpassing reglement "toelagen seniorenverenigingen"

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 ministeriêle besluiten van 25 juni en 1 oktober 2010 inzake de beleids- en beheercyclus
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 decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;

Gelet op de omzendbrief BZ/2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van de plan- en
rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van
6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;

Gelet op het raadsbesluit van 22 april 2010, houdende het reglement subsidiêring van
seniorenverenig ingen;

Overwegende dat de gemeente de maatschappelijke rol van seniorenverenigingen op lokaal vlak
erkent en deze verenigingen financieel wil ondersteunen voor hun werking;

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

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;

Gelet op het positief advies van het adviesorgaan voor senioren van 24 april 2014;



Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Artikel 1: Het reglement "toelagen aan seniorenverenigingen " als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep

Er kunnen toelagen aan seniorenverenigingen verleend worden tot een maximum bedrag dat
vastgelegd is op budgetsleutel jaar/6490100/MENS/0709/Toelagen aan seniorenverenigingen van het
goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.

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

• Senioren: doelgroep vanaf 55 jaar.
• Seniorenverenigingen: verenigingen die activiteiten organiseren die de persoonlijke

ontplooiing van senioren, hun maatschappelijke participatie en het gemeenschapsleven willen
bevorderen; senioren nemen er vrijwillig aan deel (al dan niet in vorm van een lidmaatschap)
en de verenigingen ontplooien hun werking in groepsverband.

• Activiteiten: georganiseerde samenkomsten omtrent een bepaald thema die voldoen aan
minstens één van de volgende functies: gemeenschapsvorming, culturele, creatieve en
sportieve ontplooiing, maatschappelijke activering of educatie.

Artikel 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een werkingstoelage moet de vereniging voldoen
aan de volgende voorwaarden:
• Op regelmatige basis activiteiten specifiek voor senioren organiseren.
• Elke Bocholter senior kan lid worden van de vereniging. Men dient wel de statuten en

geplogenheden van de vereniging op vlak van bestuur en werking te aanvaarden en desgevallend
een lidmaatschapsbijdrage te betalen.

• Aangesloten zijn bij een nationale of provinciale federatie.
• Opgericht worden door private personen en geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben.
• Geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie leden bestaat.
• De zetel in Bocholt hebben en de werking hoofdzakelijk richten op de Bocholter gemeenschap.
• Minstens één kalenderjaar bestaan.
• Jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en activiteiten indienen en ermee akkoord gaan

dat de werking door het gemeentebestuur kan gecontroleerd worden.

Artikel 4: _Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling
Verenigingen die voor het eerst een toelage wensen te ontvangen, kunnen op elk moment van het
jaar een gemotiveerde aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist of de
vereniging voldoet aan de voorwaarden (artikel 3) binnen een termijn van 3 maanden en erkent ze als
seniorenvereniging.
• Erkende verenigingen die een toelage wensen te ontvangen sturen vóór 1 oktober van elk jaar de

vereiste documenten voor het bekomen van een basistoelage en bijkomende toelage naar het
gemeentebestuur.

• Het gemeentebestuur controleert de ingediende stukken en kan desgewenst bijkomende
informatie opvragen.

• Het college beslist om een toelage toe te kennen.
• De toelagen worden uitgekeerd uiterlijk in de maand november van het lopend kalenderjaar.

De toelage die ingeschreven is in een bepaald kalenderjaar is de toelage voor de werking van dat
kalenderjaar maar wordt berekend op basis van de werking van het voorgaand jaar.

a. Basistoelage
Er wordt een basistoelage van € 125,00 per erkende seniorenvereniging uitgekeerd.

b. Aanvullende toelage
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Binnen het maximum bedrag dat is vastgelegd op de budgetsleutel jaar/6490100/MENS/0709
/Toelagen aan seniorenverenigingen wordt het resterende bedrag verdeeld over de erkende
seniorenverenigingen op basis van het ledenaantal. Het ledenaantal wordt bewezen aan de hand van
het betalingsbewijs overgemaakt aan de nationale of provinciale koepel.

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 vereniging de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de
verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is
zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de toelage. De toekenning van de toelage kan
eveneens worden geschorst wanneer o.m. de vereiste verantwoording uitblijft.

Verenigingen die werkingstoelagen via een ander gemeentelijk reglement verkrijgen of wiens
werkingstoelage nominatief is opgenomen in het budget kunnen via dit reglement geen toelages
krijgen.

Indien de vereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de
werkingstoelage, 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.

Verenigingen die een toelage ontvangen dienen waar mogelijk de ondersteuning door de gemeente
Bocholt te vermelden met de formulering: "met steun van het gemeentebestuur Bocholt". Waar
mogelijk wordt ook het logo van de gemeente vermeld.

Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van de criteria, alle onvoorziene gevallen en
betwistingen na advies van het adviesorgaan voor senioren.

Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en het vorige reglement, houdende
subsidiëring van seniorenverenigingen van 22 april 2010, op te heffen.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de dienst bevoegd voor seniorenbeleid, het
adviesorgaan senioren en de financiële dienst.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(get.) Jos Claessens

de burgemeesterde secretaris
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