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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 1 oktober 2020

Vrije Tijd - Jeugd

8 2020_GR_00108 Coronacrisis - erkende Bocholter verenigingen - 
supplement van 50 % op de jaarlijkse nominatieve 
subsidies voor de speelpleinwerkingen  - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; 
mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, 
Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, 
Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Bert 
Schelmans, Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de 
heer Lode Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; de heer Jan Verjans, Raadslid; 
mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers; de heer 
Rik Bloemen, waarnemend algemeen directeur

Afwezig:
de heer Leo Cardinaels, Schepen; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Door de coronacrisis hebben heel wat erkende Bocholter verenigingen die op naam gesubsidieerd 
worden geen activiteiten zoals eetavonden, financiële acties, enz. kunnen organiseren die andere 
jaren het geld in kas moesten brengen om hun werking te kunnen realiseren.

In juni keurde de gemeenteraad goed dat erkende Bocholter verenigingen die op naam gesubsidieerd 
worden, een supplement van 50% op de jaarlijkse subsidie ontvangen. De twee speelpleinwerkingen 
werden toen niet in de lijst opgenomen. Dit wordt op de gemeenteraad van september rechtgezet.

Argumentatie
Omdat verenigingen die op naam gesubsidieerd worden door het gebrek aan activiteiten die geld in 
het laatje kunnen brengen, hun werking onvoldoende kunnen uitbouwen, wenst de gemeente door 
een supplement op de jaarlijkse subsidies de verenigingen naast de huurvrijstellingen en het vroeger 
uitbetalen van de subsidies een steuntje in de rug te geven. Het gemeentebestuur gaat er namelijk 
van uit dat binnen afzienbare tijd de verenigingen onder bepaalde voorwaarden weer activiteiten 
kunnen organiseren.

Juridische grond
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de 
gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke reglementen vast te stellen. Dit wordt nog eens 
bevestigd in artikel 41 tweede lid 2° van hetzelfde decreet. Tenslotte bepaalt ook artikel 41 tweede lid 
23° dat de gemeenteraad bevoegd is om subsidiereglementen vast te stellen. Dit betekent ook dat de 
gemeenteraad bevoegd is om structureel van deze reglementen af te wijken.
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Administratieve afhandeling
Krijgen een afschrift van dit besluit:

 De financiële dienst;
 de jeugddienst;
 speelpleinwerking Dominiek Savio Bocholt;
 speelpleinwerking Knikkebol Kaulille.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Volgende verenigingen krijgen op basis van het bedrag dat hen in 2019 op naam werd uitgekeerd een 
supplement van 50 %:

 Speelpleinwerking Dominiek Savio Bocholt
 Speelpleinwerking Knikkebol Kaulille

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Waarnemend algemeen directeur 
Rik Bloemen

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen


