UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 22 december 2016
Provincie Vtaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeestervoorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L. Steenwegen, G. Arnauts, W. Vanderstukk
en,
H. Amauts, H. Hendrickx. Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters,
3. Bogaerts en B. Coeckelberghs, raadsleden;
3380 G L A B 3 E E K
K. Wauters, gemeentesecretaris
De gemeenteraad:
Toekenning projectsubsidie tegen vereenzaming aan de seniorenveren
igingen en aan de
ziekenzorgkernen (SAMANA) actief binnen de gemeente Glabbeek

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het goedgekeurde budget voor 2017;
Overwegende dat er binnen de gemeente vandaag seniorenverenigingen
en ziekenzorgkemen
actief zijn;
Overwegende dat met de projectsubsidies vanuit de gemeentelijke seniore
nraad deze
verenigingen een extra ondersteuning krijgen voor hun werking met als doel
de vereenzaming
van de senioren actief te bestrijden en hen maximaal te laten deelnemen
aan het dorpsieven;
Gelet op de voorwaarden die bepalend zijn voor de toekenning door het schepe
ncollege van
de projectsubsidie, ni. de activiteit dient nieuw te zijn en niet behorend
tot de reguliere
werking én de activiteit is toegankelijk voor alle senioren ongeacht het lidmaa
tschap van de
organiserende vereniging;
Met 16 stemmen voor
Besluit:
Artikel 1: De raad keurt de voorgestelde projectsubsidie goed ten bedrage van
350,00€ per
jaar en per vereniging.
Art. 2: De voorwaarden om de projectsubsidie te ontvangen zijn:
de activiteiten zijn toegankelijk voor alle senioren uit Glabbeek en niet
enkel voor de leden
van de eigen vereniging
de activiteiten zijn nieuw en behoren niet tot de reguliere werking van de verenig
ing die de
projectsubsidie aanvraagt
de vëreniging dient de activiteiten tijdig te melden aan het gemeentebestuur.
Minstens 2
maanden vooraf moet de aanvraag en de raming toekomen bij de gemeente.
De activiteit
wordt dan kosteloos gepubliceerd in het informatieblad.
het schepencollege beslist over de toekenning van de projectsubsidie rekenin
g houdend met
ondermeer de toegankelijkheid van de activiteit als bepalende factor.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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De secretaris i.o.,
(Get.) K. Wauters
De secretaris i.o.

L

Namens de raad.
Dc voorzitter,
(Getq) P. Reekmans.
Voor eensluidend uittrekseï.
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K. Wauters

P. Reekmans.

