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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 hebben onder de coronamaatregelen, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro ter 
beschikking te stellen van steden en gemeenten. De berekening per gemeente werd bepaald op basis 
van de verdeling van de sectorale middelen voor de 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. Door de werkgroep 'samen tegen corona' werden in 
vergadering van 8 juni 2020 een aantal principes vastgesteld voor de besteding van deze middelen. 
Deze werden door de administratie verder uitgewerkt en geconcretiseerd en door de werkgroep 
goedgekeurd in de vergadering van 29 juni 2020. Eén van de ondersteuningsmaatregelen is de 
verdubbeling van de werkingssubsidie voor erkende Herentalse verenigingen. 



Omdat de coronacrisis ook 2021 nog verder beheerst, ging de  werkgroep 'samen tegen corona' op 
26 april 2021 akkoord om de verdubbeling van de werkingssubsidie voor erkende Herentalse 
verenigingen in 2021 te herhalen. Het stadsbestuur maakt voor deze ondersteuningsmaatregel 
tijdelijk een nieuw reglement op. 

Argumentatie
Uit het noodfonds van de Vlaamse Overheid stelt het stadsbestuur 76.000 euro ter beschikking voor 
deze ondersteuningsmaatregel in 2021.

Er moet geen extra bewijslast worden aangeleverd door de verenigingen en de administratie moet 
geen bijkomende  taken voorzien om dit voordeel aan de verenigingen te verwerken. De extra 
werkingssubsidie wordt in een aparte schijf uitbetaald zodat deze ondersteuning zichtbaar is voor de 
verenigingen.

Besluit

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor een extra werkingssubsidie voor erkende 
Herentalse verenigingen goed als volgt:

Subsidies 2021-2025

Subsidiereglement voor een extra werkingssubsidie voor erkende Herentalse verenigingen 

1. Periode

Het reglement geldt gedurende de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

2. Doel

Het stadsbestuur ondersteunt de erkende Herentalse verenigingen tijdens de coronacrisis.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door alle erkende Herentalse verenigingen volgens het 
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en 
schepenen.

4. Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de aanvrager van een werkingssubsidie 
conform het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen, een 
werkingssubsidie ontvangt.

5. Aanvraag

Er moet geen aparte aanvraag ingediend worden en er is geen extra bewijslast. 

De vereniging kan steeds aantonen dat ze aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie 
voldoet en werkt mee bij een controle door de stad.



6. Betaling

 De subsidie bedraagt het forfaitaire bedrag van de categorie waartoe de vereniging behoort 
conform het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen. 

 Bij een pro rata verdeling van de kredieten conform het subsidiereglement voor de werking 
van erkende Herentalse verenigingen, bedraagt de subsidie het bedrag van de categorie 
waartoe de vereniging behoort, na de pro rata verdeling.  

 De subsidie wordt éénmalig toegekend. 

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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