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-----

ZITTING VAN 21 december 2009
Aanwezig:
Verhaegen Mark: voorzitter-burgemeester;
Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef: schepenen;
Van Bael Jef: voorzitter OCMW/schepen;
Scheerens Jules, Van Den Broek Louis, Van Looy Hilde, Huyskens Rigo,
Voet Jos, Indekeu Sabine, Ghys Diana, Vleugels Geert, Vleugels Gunther,
Van Den Bruel Gust (bijgestaan door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon
overeenkomstig art.18 Gemeentedecreet), Smets Karina, Wouters René,
Goysens Natacha, Clé Marina, Heylen Rist, Cools Stijn: raadsleden;
en Van Roie Luc: gemeentesecretaris wnd.

Voorwerp:
52. Aanpassing subsidiereglement voor toekenning financiële ondersteuning ter bevordering van actieve deelname
aan sport voor personen met een beperkt inkomen.
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 09.03.2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19.07.2007 ter uitvoering van het decreet van 09.03.2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het
voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het krijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op de noodzaak op het voeren van een doelgroepgericht sportbeleid;
Gelet op de geformuleerde beleidsdoelstellingen in het Strategisch Beleidsplan 2007 – 2012;
Gelet op de noodzaak om de toegankelijkheid en diversiteit van sport te stimuleren en ondersteunen;
Gelet op het Sportbeleidsplan 2008 - 2013;
Gelet op de brief van de Vlaamse Regering d.d. 11.02.2008 betreffende de aanvaarding van het Sportbeleidsplan
2008-2013 in kader van het Sport voor Allen-decreet;
Gelet op het advies van de Gemeentelijke sportraad d.d. 01.04.2008;
BESLUIT:

met 13 stemmen vóór,
bij 0 stemmen tegen
en 1 onthouding (René Wouters)

Artikel 1 – Het reglement voor toekenning financiële ondersteuning ter bevordering van actieve deelname aan sport
voor personen met een beperkt inkomen, wordt als volgt vastgesteld:
“Artikel 1 – Via financiële ondersteuning wenst het gemeentebestuur van Hulshout personen met een beperkt
inkomen, die woonachtig zijn in Hulshout, te stimuleren tot actieve deelname aan sport. Het
gemeentebestuur van Hulshout voorziet hiervoor jaarlijks binnen het bepaalde begrotingskrediet een
subsidie.
Art.2. – Volgende doelgroepen komen in aanmerking voor het verkrijgen van deze financiële ondersteuning:
- personen die een leefloon trekken én in begeleiding zijn bij het OCMW;
- personen die een dossier schuldbemiddeling hebben bij het OCMW;
- vluchtelingen;
- kansarmen (op beoordeling van de maatschappelijk werksters van het OCMW).
Art.3. – De financiële ondersteuning kan gebruikt worden voor volgende zaken:
- lidgeld sportclub;
- zwemabonnement (bv. 12-beurtenkaart);
- sportkampen voor jongeren;
- reeks zwemlessen voor kinderen;
- éénmalige sportactiviteiten.

Het kan hier enkel gaan om lidgelden of initiatieven die worden ingericht door sportclubs of organiserende
instellingen met een uitsluitend Nederlandstalig karakter. Indien de activiteit, sport of lessen ook aanwezig
zijn in de Gemeente Hulshout, dient de toelage hiervoor gebruikt te worden en wordt geen toestemming
gegeven voor dergelijke activiteiten, sporten of lessen in naburige gemeenten.
Art.4. – Elke in aanmerking komende persoon, kan slechts één maal per jaar een aanvraag indienen en dit
voor maximum 50 euro.
Art.5. – Procedure:
- De in aanmerking komende persoon dient een aanvraag in bij OCMW Hulshout.
- Het OCMW doet een eerste controle van deze aanvraag en bezorgt deze achteraf aan de gemeentelijke
sportdienst.
- De gemeentelijke sportdienst betaalt het bedrag rechtstreeks uit aan de betreffende sportclub of
organiserende instelling, afhankelijk van het beschikbare budget.
- Indien het aantal aanvragen het budget overstijgt, wordt er een wachtlijst aangelegd voor het volgende
jaar. De aanvragen die op de wachtlijst staan, worden het volgende jaar prioritair behandeld.
- Indien op 15 december van het betreffende kalenderjaar nog budget overblijft, dan wordt dit resterende
bedrag verdeeld onder de scholen die op het grondgebied van Hulshout werkzaam zijn en dit ter
ondersteuning van de schoolsport.”
Art.2. – Bloso en de Gemeentelijke Sportraad zullen van deze beslissing in kennis worden gesteld.
Art.3. – Deze beslissing zal, via lijst van behandelde punten, overeenkomstig TITEL VIII – Bestuurlijk toezicht en
externe audit, Hoofdstuk I – Bestuurlijk toezicht, Afdeling II – Algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1,
binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur.
Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris wnd.,
de voorzitter-burgemeester,
(get.)
(get.)
Van Roie Luc
Verhaegen Mark
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Bij verordening;
de secretaris wnd.,
de burgemeester,

Van Roie Luc

Verhaegen Mark

