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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 29 oktober 2020
Aanweziq:

Geert Quintens, Voorzitter
Aiain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Schepen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethats, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
Annelies Dewulf, Schepen
De Gemeenteraad,

Dagorde: Tijdelijk subsidiereglement coronafonds voor cultuur, sport en jeugd.
Motiverinfl
Feiten en context

Gelet op het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met
betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en

met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Overwegende dat onze gemeente een bedrag van 3602,49 euro ontvangen heeft van de
Vlaamse Overheid.

Gelet op het subsidiereglement voor de ondersteuning van het jeugdwerk goedgekeurd in de
gemeenteraad van 31/10/2019.
Gelet op de vaststelling van de toelagen voor het dienstjaar 2020.
Overwegende dat een methodiek werd uitgewerkt om tot een verdeling van de middelen te
komen.

Juridisch kader
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikelen
40 en 41.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het tijdelijk subsidiereglement coronafonds voor cultuur, sport en jeugd, zoals hieronder
vermeld, vast te stellen.

Tijdelijk subsidiereglement coronafonds voor cultuur, sport en jeugd
Artikel 1. Doelstelling
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, Jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te

helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig
87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor onze gemeente gaat het over een bedrag

van 3602,49 euro. Met dit subsidiereglement wil het gemeentebestuur de lokale verenigingen
in de vrijetijdssector financieel te ondersteunen.
Artikel 2. Voorwaarden

De verenigingen moeten een Zuienkerkse vereniging zijn of een vestiging hebben te
Zuienkerke met een actieve werking. Zij dienen schade te hebben geleden onder de coronacrisis.
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De subsidie uit het coronafonds dient ten goede te komen van de eigen werking van de
vereniging en zijn niet bestemd om initiatieven van derden te ondersteunen noch om
persoonlijke onkosten of verliezen te dekken van leden, begeleiders, spelers, ...

Artikel 3. Subsidiebedrag
§ 1. Sociaal-culturele verenigingen

Forfaitair bedrag: sociaal-culturele verenigen die jaarlijks een forfaitaire subsidie
ontvangen krijgen uit het coronafonds 50% van hun jaarlijks subsidiebedrag.
Bedrag per lid: sociaal-culturele verenigen waarvan de subsidie berekent wordt op
basis van het aantal leden ontvangen vanuit het coronafonds 1,25 euro per lid
woonachtig te Zuienkerke.
§ 2. Toneelgezelschappen
De toneelgezelschappen ontvangen uit het coronafonds een forfaitair bedrag van 100
euro.

§ 3. Jeugdverenigingen
De jeugdverenigingen ontvangen vanuit het coronafonds 50% van het

subsidiebedrag dat ze zullen ontvangen voor het werkjaar 2019-2020 volgens het
subsidiereglement voor de ondersteuning van het jeugdwerk goedgekeurd in de
gemeenteraad van 31/10/2019.
De jeugdverenigingen ontvangen een corona startpakket met 50 mondmaskers, 1

flesje handgel en 1 fles schoonmaakmiddel.
Voor de Jeugdverenigingen wordt het huurgeld van hun lokaal opgeschort voor het
hele jaar 2020.
§ 4. Sportverenigingen
De sportverenigingen ontvangen vanuit het coronafonds 50% van hun jaarlijks
subsidiebedrag.
De sportverenigingen ontvangen een corona startpakket met 50 mondmaskers.

Sportverenigingen die erkend zijn als sportclub maar geen jaarlijks subsidiebedrag
krijgen, ontvangen uit het coronafonds een forfaitair bedrag van 50 euro.
Artikel 4. Aanvraagprocedure
Het aanvraagformulier zal worden verstuurd naar alle verenigingen die in aanmerking
komen.

Artikel 5. Toekenningsprocedure

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het tijdelijk
subsidiereglement coronafonds voor cultuur, sport en jeugd.

Artikel 6. Uitbetaling
Na goedkeuring wordt de subsidie in 2020 uitbetaald op het rekeningnummer, vermeld op
het aanvraagformulier. De aanvrager verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn

rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de betrokken dienst.
Artikel 7. Controle en sancties
Op elk moment kan het gemeentebestuur bijkomende informatie opvragen of controles
verrichten. In geval van fraude kan het gemeentebestuur de toekenning van een subsidie
schorsen en de subsidie terugvorderen.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 30 oktober 2020.
Alle betwistingen aangaande dit reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.
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De Algemeen Directeur De Voorzitter
F. Goethals , G. Quintens
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