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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 mei 2021

Vrije Tijd - Cultuur

4 2021_GR_00046 Coronacrisis: impulssubsidie COVID-19 virus - verlenging 
reglement tot en met 31 december 2021 - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan 
Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, 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 Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Lode Van Mierlo, 
Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve 
Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer 
Pieter Schuurmans, Raadslid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering in 2020 een noodfonds op voor de 
cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de 
financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Steden en gemeenten kregen 87 
miljoen euro die ze kunnen besteden aan sport-, cultuur- en jeugdbeleid. De gemeente Bocholt kon 
rekenen op € 153.785,82 uit het noodfonds.

Om een gedeelte van deze middelen op een billijke manier in het werkveld te krijgen, werd een 
subsidiereglement opgesteld door de vrijetijdsdiensten in overleg met de beleidsploeg. Dit reglement, 
Impulssubsidie COVID-19 virus, heeft als doel om vrijetijdsverenigingen een extra impuls te geven in 
de heropstart van hun werking tijdens en na de coronacrisis. Het reglement werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad in haar zitting van 27 augustus 2020. Het reglement bepaalt dat projecten moeten 
plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 om in aanmerking te komen voor een 
subsidie.

Om de verenigingen tijdig het nodige perspectief te bieden en om de middelen van het noodfonds 
alsnog in het werkveld te krijgen, wordt een verlenging van het reglement voorgesteld. Er wordt 
voorgesteld om de nieuwe einddatum voor projecten te verlengen naar 31 december 2021.

Argumentatie
Het einde van de coronacrisis en de bijhorende maatregelen is nog niet in zicht. 

Sinds het in voege treden van het reglement werden de crisismaatregelen verstrengd waardoor 
activiteiten en evenementen in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 amper mogelijk waren. 
Er werden dan ook maar vijf subsidieaanvragen ingediend in diezelfde periode. Slechts twee projecten 
werden volledig afgerond en kregen een subsidie uitgekeerd. Drie projecten werden vroegtijdig 
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afgebroken vanwege de verstrengde maatregelen. Bij twee van deze drie konden de gemaakte kosten 
teruggevorderd worden.

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.

De bepalingen van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact die vooral de 
gelijkberechtiging van alle erkende verenigingen garanderen.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen.

Het besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2020: coronacrisis - reglement impulssubsidie - 
goedkeuring.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan:

 de jeugddienst;
 de sportdienst;
 de cultuurdienst;
 de financiële dienst;
 alle erkende vrijetijdsverenigingen;

en zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van het decreet 
over het lokaal bestuur).

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt een verlenging van het subsidiereglement 'Impulssubsidie' tot en met 31 
december 2021, zoals opgenomen in dit besluit, goed.

Artikel 2
Het college wordt belast met de praktische uitvoering van dit besluit.

Bijlagen
1. Reglement Impulssubsidie Corona - verlenging december 2021.docx

Reglement Impulssubsidie COVID-19

Artikel 1: Doel en doelgroep
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Er kunnen subsidies voor vrijetijdsprojecten verleend worden aan erkende sport-, sociaal-culturele-, en 
jeugdverenigingen uit Bocholt tot een maximumbedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel 
jaar/6490090/mens/0719 van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt 
aangevraagd. De middelen worden ter beschikking gesteld door het Noodfonds dat de Vlaamse 
regering oprichtte naar aanleiding van de coronacrisis. De impulssubsidie heeft als doel om 
vrijetijdsverenigingen een extra impuls te geven in de heropstart van hun werking tijdens en na de 
coronacrisis.

Artikel 2: Verklaring van termen of begrippen
Project: een in tijd afgebakende activiteit met een duidelijk thema in de vrijetijdssfeer, georganiseerd 
door een sport-, sociaal-culturele-, en/of jeugdvereniging uit Bocholt. Het project kan ook een 
samenwerkingsinitiatief zijn met (een) andere organisatie(s).

Artikel 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

- Een open karakter hebben waardoor elke burger vrij kan deelnemen.
- Plaatsvinden tussen 01/09/2020 en 31/12/2021
- Plaatsvinden in Bocholt
- Het moet een nieuwe activiteit zijn of een bestaande activiteit met vernieuwende en originele 

toetsen.

Artikel 4: Beoordelingscriteria
- De omvang van het project en de relatie ervan tot de reguliere werking van de aanvrager.
- Het effect van het project op het lokale werkveld (de participatieve en 

gemeenschapsvormende waarde ervan).
- Het effect op de positieve uitstraling van Bocholt.
- De mate waarin het project wordt afgestemd op de geldende crisismaatregelen omtrent het 

COVID-19 virus.

Artikel 5: Aanvraag, advisering, toekenning, en uitbetaling
De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een impulssubsidie dient ten laatste één maand voor 
de aanvang van het project op het geëigende aanvraagformulier toe te komen bij het 
gemeentebestuur van Bocholt (t.a.v. Feestloket).

De projectaanvraag moet minstens volgende elementen bevatten:
- Identificatie van de aanvrager: naam vereniging, verantwoordelijke, adres, en 

rekeningnummer van de vereniging waarop de toelage gestort kan worden.
- Praktische gegevens, omschrijving, en motivering van het project: titel, plaats, datum,…
- Gedetailleerde begroting (inkomsten en uitgaven) met eventueel bewijsstukken om te staven.

De ambtenaren van de vrijetijdsdiensten zijn bevoegd om adviezen omtrent de ingediende projecten 
te formuleren. Verenigingen kunnen door de administratie uitgenodigd worden om een aanvraag toe 
te lichten.

Met betrekking tot de toekenning, de bepaling van het subsidiebedrag, en de uitbetaling van de 
impulssubsidie, hanteert het gemeentebestuur de volgende regels:

- Een vereniging of organisatie kan maximaal drie aanvragen indienen.
- De subsidie kan nooit meer bedragen dan het totaal van de gemaakte kosten.
- De subsidie kan maximum € 5.000,00 bedragen.
- De begroting:

o Enkel organisatiekosten komen in aanmerking voor de begroting, bijvoorbeeld:
 Huur infrastructuur
 Huur materiaal
 Publiciteit en promotiekosten
 Artiesten
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 Unisono (Sabam en Billijke Vergoeding)
o Komen niet in aanmerking voor opname in de begroting:

 Bedankjes of gadgets voor deelnemers, medewerkers, en vrijwilligers
 Alle aankoop drank en etenswaren (incl. catering voor vrijwilligers en 

medewerkers)
- Bij goedkeuring van de aanvraag krijgt de aanvrager meteen 75 % van dit bedrag uitbetaald. 

Op basis van het eindverslag en de volledige afrekening zal het college van burgemeester en 
schepenen, na advies van de administratie, een definitief subsidiebedrag vastleggen:

o Wanneer het oorspronkelijk bedrag wordt bevestigd door het college, zal het saldo 
van 25 % betoelaging uitbetaald worden. 

o Wanneer een lager saldo dan het oorspronkelijke wordt bevestigd, kan het college 
beslissen om de finale schijf van 25% impulssubsidie niet of slechts gedeeltelijk uit te 
betalen of kan het zelfs een gedeelte van de al uitgekeerde subsidie terugvorderen.

o Wanneer een hoger saldo dan het oorspronkelijke wordt bevestigd, kan het college 
beslissen om bovenop de finale schijf van 25% impulssubsidie het verschil tussen het 
oorspronkelijke en definitieve saldo te betoelagen.

- De aanvrager moet binnen de 6 maanden na afloop van het project een beknopt inhoudelijk 
en financieel verslag indienen met als bijlagen de nodige bewijsstukken van de gemaakte 
kosten. Het niet indienen van een verslag kan een volledige terugvordering van het 
toelagebedrag tot gevolg hebben.

Artikel 6: 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 impulssubsidie 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 
hij krachtens de wet gehouden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de subsidie.

Projecten die een impulssubsidie ontvangen dienen in alle promotie en publiciteit 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. 

Activiteit(en) die een impulssubsidie ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor andere 
gemeentelijke subsidies.

Indien de vereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de 
impulssubsidie, 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 subsidie opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft 
voldaan. De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Elke wijziging aan het project (aangepaste begroting, inhoudelijke aanpassing, verschuiving van data, 
…) wordt meteen gemeld aan het gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle onvoorziene gevallen en betwistingen 
na advies van de administratie.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels Voorzitter gemeenteraad

Stijn Van Baelen


