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raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, 
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; 
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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van burgemeester en schepenen nam op maandag 9 september 2019 kennis van het 
ontwerpreglement - subsidiereglement voor G-werking. Het nieuwe reglement werd op dinsdag 10 
september 2019 voorgelegd aan de verenigingen, adviesraden en geïnteresseerden. Het 
beheersorgaan en de jeugd-, sport- , en cultuurraad hebben hun advies voor 14 oktober 2019 aan 
het stadsbestuur bezorgd.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft een subsidiereglement voor een kwaliteitsvolle werking voor personen met een 
handicap. Dit kan enkel ingeroepen worden door sportverenigingen en steunt enkel de opstart van 
een G-werking. Er wordt een nieuw reglement geschreven dat van toepassing is op elke erkende 



Herentalse vereniging. Zo stimuleert en ondersteunt de stad verenigingen om een kwaliteitsvolle G-
werking te organiseren voor zowel de opstart van een G-werking, de duurzame G-werking en de 
aankoop van materialen die eigen zijn aan G-werking. Alle adviezen van de verschillende adviesraden 
werden doorgenomen en er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die zijn 
gemaakt.

Bij de opmaak van het reglement werden de principes van de GDPR-wetgeving maximaal toegepast. 
De door de burger aan te reiken persoonsgegevens voor de toepassing van het reglement zijn 
noodzakelijk voor deze toepassing en worden door de stad enkel gebruikt voor de toepassing en 
uitvoering van het reglement.

Besluit

De gemeenteraad keurt het volgend subsidiereglement goed:

Subsidies 2020-2025

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR G-WERKING

1. Periode

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

De stad ondersteunt Herentalse verenigingen om een kwaliteitsvolle en duurzame G-werking te 
organiseren.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door:

 erkende Herentalse verenigingen die al een regelmatige G-werking hebben vanaf het 
werkjaar na de opstart van een G-werking

 erkende Herentalse verenigingen die een G-werking opstartten tijdens het werkjaar 
voorgaand aan de aanvraag

 erkende Herentalse verenigingen met een regelmatige G-werking die specifiek materiaal 
aankopen eigen aan de G-werking.

4. Voorwaarden

 De G-werking moet plaatsvinden op het grondgebied van Herentals.
 De aankoop van materialen vond plaats tijdens het voorbije werkjaar.
 Een subsidie voor de opstart van een G-werking kan per vereniging slechts één keer om de 

drie jaren aangevraagd worden.
 Een subsidie voor een regelmatige G-werking en een subsidie voor de opstart van een G-

werking kan niet gecumuleerd worden in eenzelfde werkjaar.
 Een subsidie voor de aankoop van specifiek materiaal en een subsidie voor de opstart van 

een G-werking kan niet gecumuleerd worden in eenzelfde werkjaar.



 Een subsidie voor de opstart van een G-werking wordt jaarlijks aan maximaal 5 opstartende 
G-werkingen toegekend.

Definitie G-werking: een recreatieve of competitieve werking voor personen met langdurige fysieke, 
psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels 
kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid samen met anderen te 
participeren in de samenleving.

Definitie inclusieve G-werking: Een recreatieve of competitieve werking waarbij personen met een 
langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die die hen in wisselwerking 
met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid samen met 
anderen te kunnen deelnemen aan de reguliere werking van de vereniging.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals. 
Dit moet gebeuren ten laatste op 30 september volgend op het werkjaar. Het werkjaar loopt van 1 
september tot en met 31 augustus.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

 het duurzaam aanbieden van een G-werking
 de opstart van een G-werking
 de aankoop van specifieke materialen voor een G-werking.

De subsidie bedraagt:

 voor het duurzaam aanbieden van een G-werking: 30 euro per lid met een handicap uit 
Herentals en 15 euro per lid met een handicap van buiten Herentals met een maximum van 
400 euro

 voor de opstart van een G-werking: 300 euro
 50 % van de aankoopprijs van de specifieke materialen voor een G-werking met een 

maximum van 300 euro per vereniging per werkjaar.

Ten laatste op 30 september bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken voor de subsidie voor 
regelmatige G-werking:

 De ledenlijst van de G-werking.
 Voor nieuwe leden met een handicap een officieel bewijs van de handicap.
 Een overzicht van alle activiteiten (= werkingsverslag).

Ten laatste op 30 september bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken voor de subsidie voor de 
opstart van een G-werking:

 de ledenlijst van de G-werking
 voor leden met een handicap een officieel bewijs van de handicap
 een overzicht van alle activiteiten (= werkingsverslag)
 promotie- en communicatiemateriaal.



Ten laatste op 30 september bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken voor de subsidie voor de 
aankoop van specifiek materiaal voor de G-werking:

 facturen van het specifiek materiaal voor de G-werking op naam van de vereniging
 een verantwoording van de specifieke materialen waaruit blijkt dat ze specifiek voor een G-

werking gebruikt worden.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald na verdeling van het budget:

 De subsidies voor de duurzame werking worden eerst berekend. Bij een krediettekort wordt 
de subsidie evenredig verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.

 Bij kredietoverschot na verdeling van de subsidie voor de duurzame werking worden de 
kredieten aangewend voor de opstart van nieuwe G-werkingen. Bij een krediettekort wordt 
de subsidie evenredig verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.

 Bij kredietoverschot na verdeling van de subsidie voor de opstart van nieuwe G-werkingen 
worden de resterende kredieten verdeeld over de aanvragen voor de aankoop van specifieke 
materialen voor een G-werking. Bij een krediettekort wordt de subsidie evenredig verdeeld 
over de goedgekeurde aanvragen.

Een subsidie voor een bedrag lager dan 15 euro wordt niet uitbetaald.

De aanvrager kan steeds aantonen dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie werd 
voldaan en werkt mee bij een controle door de stad.

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.

Openbare stemming op besluit 1
- 19 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas 

Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; 
Rutger Moons; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Peter 
Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans

- 7 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans

-



Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


