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De gemeenteraad:

Subsidiereglement adviesraden: aanpassing.
Feiten en context
Alle de gemeentelijke adviesraden die werken met de erkende verenigingen als leden, hebben
reeds een subsidiereglement dat voorziet in een jaarlijkse ondersteuning en subsidie voor 1)
de organisatie van eigen activiteiten en voor 2) de onderlinge samenwerking van de
veremgmgen.
Er werd tot op heden evenwel nog niet voorzien in subsidies voor 3) hulp en participatie van
de verenigingen aan de gemeentelijke activiteiten en evenementen. Het gemeentebestuur
oordeelt dat dit nochtans wenselijk is.
Argumentatie
Aan het begin van de huidige legislatuur werden de statuten van de betrokken raden
vernieuwd. Niet slechts in formeel opzicht. Ook inhoudelijk. Bovendien ook met het oog op
het voorzien in extra subsidies voor hulp en participatie van de verenigingen aan de
gemeentelijke activiteiten en evenementen. Zo geven de nieuwe statuten van de Cultuur- en
Erfgoedraad als doel de expliciete bepaling dat het doel van de gemeente in de domeinen van
cultuur- en erfgoed ook omvat : "verenigingen stimuleren tot samenwerking, onderling
enerzijds, en met de gemeente( diensten) anderzijds, en hen daarvoor extra ondersteunen"
(Reglement van de Cultuur en Erfgoedraad Glabbeek Art.ë Doel § 1 ). Of nog : "door
organisatie van activiteiten door de eigen gemeentediensten ... waarbij de verenigingen
uitgenodigd en gestimuleerd worden tot deelname via extra ondersteuning door de
gemeente ... " (Reglement van de Cultuur- en Erfgoedraad Glabbeek Art.4Doel § 2).
Het gemeentebestuur is van oordeel dat wie meewerkt met de gemeente en vrijwillig
participeert aan gemeentelijke evenementen daarvoor ook moet worden beloond. Als
principe geldt dit voor elke vereniging en aanbieder van vrijwillige hulp. Daarom oordeelt het
gemeentebestuur dat deze nieuwe extra subsidie voor hulp en participatie van verenigingen
aan gemeentelijke evenementen van toepassing moet worden gemaakt voor alle de
gemeentelijke adviesraden die werken met de erkende verenigingen als leden; zijnde de
Jeugd-, Sport-, Senioren- en Cultuur- en Erfgoedraad van de gemeente.
Specifiek voor de cultuur- en erfgoedraad : Van bij de invoering van het huidige
Subsidiereglement af, dus in alle vorige subsidierondes van de laatste jaren, heeft de Cultuuren Erfgoedraad telkens aan het College van Burgemeester en schepenen voorgesteld om in
het variabel gedeelte van de subsidie, de puntentotalen van de verenigingen te begrenzen tot
90 punten voor de toepassing van de verdeling van het overgebleven variabel te verdelen
saldo. De Cultuur- en Erfgoedraad heeft dat telkens gemotiveerd om te grote verschillen
tussen de verenigingen af te vlakken. Het gemeentebestuur is daarom van oordeel dat het
wenselijk is deze goede praktijk te officialiseren in het subsidiereglement.
Financiële gevolgen
Deze bijkomende ondersteuning en subsidiëring voor participatie en hulp van de erkende
verenigingen aan gemeentelijke evenementen heeft geen verhoging voor gevolg, van de
uitgaven in de jaarlijkse begroting van de gemeente.
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Tot vandaag moesten voor deze levering van diensten externen, meestal van buiten de
gemeente (zoals garçons) tegen betaling worden ingehuurd.
De gemeente oordeelt dat hiervoor voortaan beter beroep kan worden gedaan op de
vrijwillige participatie van de plaatselijke verenigingen. Het initiatief bevordert de
samenwerking en samenhang van de verenigingen met de gemeente en de door het initiatief
uitgespaarde uitgaven worden via deze extra subsidie verdeelt over de verenigingen die in de
loop van het werkjaar door hulp hebben geparticipeerd aan gemeentelijke evenementen.
Evenals dat reeds het geval is voor de toekenning van de jaarlijkse basissubsidie aan de
verenigingen zal ook deze extra subsidie bovendien slechts binnen de perken van het
begrotingskrediet worden vastgesteld.
Juridische basis
Deze extra gemeentelijke subsidie voor verenigingen voor hulp aan gemeentelijke
evenementen en gemeentelijk beleid noopt tot integratie ervan in en aanpassing van de
subsidiereglementen van alle betrokken gemeentelijke adviesraden, nl. van de Jeugd-, Sport-,
Senioren- en Cultuur- en Erfgoedraad.
Het gemeentebestuur kan op eigen initiatief een wijziging aanbrengen aan de
subsidiereglementen van de adviesraden mits voorafgaandelijk aan de raden om advies werd
gevraagd.
Gelet het positief van alle betrokken gemeentelijke adviesraden zoals blijkt uit de bij dit
besluit bijgevoegde bijlagen.
Met eenparigheid van stemmen
Besluit:
Artikel 1: De subsidie voor hulp en participatie wordt geïntegreerd in de bestaande
subsidiereglementen van de adviesraden als een extra luik of module als volgt :
Het gemeentebestuur besluit voortaan hulp vanwege de erkende gemeentelijke verenigingen
bij de organisatie van gemeentelijke evenementen en participatie aan gemeentelijk beleid te
"B) Subsidie voor participatie en hulp van de erkende verenigingen aan gemeentelijke
activiteiten en beleid
Verenigingen die actief meehelpen aan activiteiten of concepten ingericht door gemeentelijke
instanties, kunnen hiervoor punten krijgen. Onder "actief' wordt verstaan: het inzetten van
vrijwilligers bij gemeentelijke activiteiten zonder hiervoor rechtstreeks of onrechtstreeks
vergoed te worden en dit voor maximum 3 activiteiten per jaar en met maximum 5 personen
per activiteit. Het aantal vrijwilligers dat actief kan meehelpen aan de gemeentelijke activiteit
wordt bepaald door de organiserende gemeentedienst en wordt bepaald aan de hand van de
omvang van de activiteit.
Voorbereiding:
50 punten + 1 punt per helper
Activiteit zelf:
50 punten + 1 punt per helper
Opruim:
75 punten+ 1 punt per helper
Voorbeeld. Vereniging X helpt bij activiteit Y van de gemeente. Het zet 5 helpers in bij de
voorbereiding, 5 helpers bij de activiteit zelf en opnieuw 5 helpers bij de opruim. Dit levert de
vereniging 50+50+75+5+5+5 =190 punten op.
Art. 2 Deze extra subsidie ter beloning voor hulp en participatie treedt in werking op 1 januari
2021. Zij is van toepassing op alle erkende verenigingen door de Jeugd-, Sport-, Senioren-,
en Cultuur- en Erfgoedraad van de gemeente.
Art. 3: In het specifieke Subsidiereglement van de Cultuur- en Erfgoed zal de goede praktijk
officieel worden gemaakt, om de puntentotalen van de verenigingen te begrenzen tot 90
punten voor de toepassing van de verdeling van het overgebleven variabel te verdelen saldo
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen zal voor deze extra subsidie middelen
vastleggen bij de opmaak van het jaarlijkse begrotingskrediet. De toelagen aan de
verenigingen, aangesloten bij de betrokken adviesraden met inbegrip van deze extra subsidie
dienen te worden vastgesteld binnen het totalisatiekrediet voorzien in de gemeentelijke
begroting.

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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