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Tijdelijk subsidiereglement COVID19-proof activiteiten:
goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans,
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans,
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs,
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van
Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; mevrouw Annick De Grauwe; de heer Pieter Laureys; de
heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Om de lokale besturen te helpen om de sectoren sport, jeugd en cultuur bij te staan, sectoren die erg
te lijden hadden onder de coronamaatregelen, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro ter
beschikking te stellen. De berekening per gemeente werd bepaald op basis van de verdeling van de
sectorale middelen voor die drie sectoren bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018.
Voor Herentals gaat het om een éénmalige injectie van 506.803,45 euro. De middelen zijn niet
geoormerkt en er gelden geen specifieke voorwaarden. De enige vereiste is dat de middelen naar
sport, jeugd en cultuur gaan. Voor het luik op korte termijn wordt aan het college van burgemeester
en schepenen gevraagd om een subsidie voor de erkende verenigingen voor de specifieke
maatregelen die ze nemen om hun activiteiten COVID19-proof te maken en hun activiteiten te
heropstarten.
Op 29 juni 2020 ging de werkgroep ‘Samen tegen corona’ akkoord met de voorstellen rond het
noodfonds.

Argumentatie
Verenigingen moeten bij het organiseren van activiteiten of het opstarten van hun werking rekening
houden met verschillende maatregelen die worden opgelegd door een federale en/of lokale overheid
om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan. Verenigingen moeten extra investeringen
doen (zoals het aankopen van ontsmettingsgel, wegwerp handschoenen, mondmaskers, plexiglas)
om hun werking en activiteiten te mogen organiseren. Door de organisatoren te helpen om de extra
kosten voor deze ingrepen ten behoeve van de COVID-maatregelen te dragen, is de kans groter dat
de organisatoren deze activiteiten toch gaan organiseren of hun werking opnieuw opstarten.
Erkende Herentalse verenigingen zullen een aanvraag kunnen doen om een subsidie te ontvangen
voor de extra kosten die ze moet maken omwille van de coronacrisis. Met volgende voorwaarden
wordt rekening gehouden bij de beoordeling van de aanvragen:





De aanvrager moet een erkende Herentalse vereniging zijn.
De extra gemaakte kosten moet rechtstreeks verband houden met de coronacrisis.
Een vereniging kan slecht één keer deze subsidie aanvragen.
Bewijslast:
o alle effectief gemaakte kosten worden duidelijk meegegeven in een financieel
overzicht.
o facturen en betaalopdrachten worden toegevoegd.
 De gemaakte kosten moeten 50 euro of meer bedragen.
 Er wordt geen maximum gezet op de financiële compensatie. De bedragen worden evenredig
verdeeld binnen het beschikbare budget.

Besluit
De gemeenteraad keurt het tijdelijk subsidiereglement COVID19-proof activiteiten goed als volgt:
TIJDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT COVID19-PROOF ACTIVITEITEN
1. Periode
Het reglement geldt vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.
2. Doel
De stad ondersteunt de werking van erkende Herentalse verenigingen door de extra onkosten te
compenseren die noodzakelijk waren om hun werking en activiteiten veilig te kunnen organiseren
tijdens de coronacrisis.
3. Doelgroep
Het reglement kan ingeroepen worden door erkende Herentalse verenigingen volgens het
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en
schepenen.
4. Voorwaarden
 De aanvrager moet een erkende Herentalse vereniging zijn;
 De extra gemaakte kosten moet rechtstreeks verband houden met de coronacrisis;

 Een vereniging kan slecht één keer deze subsidie aanvragen;
 Bewijslast:
o alle effectief gemaakte kosten worden duidelijk meegegeven in een financieel
overzicht;
o facturen en betaalopdrachten worden toegevoegd;
 De gemaakte kosten moeten 50 euro of meer bedragen;
 Er wordt geen maximum gezet op de financiële compensatie. De bedragen worden evenredig
verdeeld binnen het beschikbare budget.
5. Aanvraag
De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier.
De extra gemaakte kosten moet rechtstreeks verband houden met de coronacrisis. De administratie
beslist welke kosten rechtsreeks verband houden met de coronacrisis.
Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.
6. Betaling
De subsidie wordt evenredig uitbetaald tot uitputting van het budget.
Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 euro wordt niet uitbetaald.
7. Betwisting
Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.
Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten
voor verdere subsidiëring.
8. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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