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Reglement "jubilerende verenigingen"

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;

Overwegende dat het zinvol is om aan erkende Bocholter verenigingen die een jubileum vieren een
bijkomende toelage te geven in het kader van de waardering voor de vereniging en de extra onkosten
die een viering met zich mee brengen;

Overwegende dat het aangewezen is om de toelage die uitgekeerd wordt aan erkende Bocholter
verenigingen die een jubileum vieren, in een afzonderlijk reglement vast te leggen;

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 de adviesorganen voor jeugd, cultuur, sport en senioren, van
respectievelijk 14 oktober, 2 september, 10 september en 26 september 2014

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Artikel1: Het reglement "toelagen aan jubilerende verenigingen" als volgt vast te stellen:



r
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Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kan een toelage verleend worden aan erkende Bocholter verenigingen die een jubileum vieren tot
een maximumbedrag dat vastgelegd is op volgende budgetsleuteis:
Jeugd: jaar/6490020/mens/0750.
sociaal-culturele verenigingen: jaar/6490030/mens/0709,
seniorenverenigingen: jaar/64901 00/mens/0709,
sport: jaar/6490040/mens/0740
ontwikkelingshulp: jaar/64901 00/mens/0160
van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt verleend.

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.

Artikel 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een toelage voor jubilerende verenigingen moet
de vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Kunnen aantonen dat de vereniging daadwerkelijk het aantal jubileumjaren bestaat;
• Naar aanleiding van het jubileum een activiteit of viering organiseren.

Artikel 4: Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling

• Verenigingen die een toelage wensen te ontvangen dienen minstens 3 maanden voor hun
activiteit of viering een gemotiveerde aanvraag in bij het gemeentebestuur.

• 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.

Het bedrag van de toelage wordt toegekend volgens de volgende regels:
10 jaar: € 125,00
25 jaar: € 250,00
50 jaar: € 375,00
75 jaar: € 450,00
100 jaar: € 500,00
Vanaf elke 100 jaar bij elk volgend 25 jarig jubileum het basisbedrag uit voorgaande lijst.
(bvb. 125 jaar = € 250,00,150 jaar = € 375,00, ... )

Carnavalsverenigingen kunnen hiervan afwijken maar kunnen elk bedrag dat gekoppeld is aan een
bepaald jubileumjaar maar één keer ontvangen.

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.

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.



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 de administratie en/of de betrokken adviesraad.

Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en alle vorige reglementen of onderdelen
van reglementen 'jubilerende verenigingen' onder welke naam deze ook vastgesteld werden, op te
heffen.

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

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(get.) Stijn Van Baelen

de burgemeesterde secretaris
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