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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; mevrouw Axana Ceulemans, 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; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Momenteel ontvangen scholen subsidies via het subsidiereglement voor basissubsidies. In de nieuwe 
reglementen voldoen scholen niet aan de voorwaarden omdat deze enkel gericht is op erkende 
Herentalse vrijetijdsverenigingen. Er werd een aangepast subsidiereglement voor schoolsport 
opgemaakt. Op 9 september 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de 
ontwerpreglementen. Op 10 september 2019 vond er een informatieavond plaats voor alle 
verenigingen, adviesraden en geïnteresseerden. De ontwerpreglementen werden ter advies aan de 
verschillende adviesraden voorgelegd. De adviesraden konden hun advies indienen tot uiterlijk 14 
oktober 2019. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Momenteel ontvangen scholen subsidies via het subsidiereglement voor basissubsidies. In de nieuwe 
reglementen voldoen scholen niet aan de voorwaarden omdat deze enkel gericht is op erkende 
Herentalse vrijetijdsverenigingen. Er wordt nu vastgesteld dat Herentalse scholen heel beperkt 



ingaan op Vlaamse projectmatige subsidieoproepen. Door lokale financiële impulsen wordt er 
gehoopt een extra lokaal naschool sportaanbod te genereren bovenop het Vlaamse gestuurde 
schoolsportaanbod. Het grote verschil met het vorige reglement is dat via dit reglement scholen 
gevraagd worden effectief iets extra te organiseren en dit bovenop het huidige aanbod dat nu 
Vlaams gestuurd wordt.

Over het subsidiereglement voor schoolsport werden geen adviezen geformuleerd. Het 
ontwerpreglement bleef dus ongewijzigd.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:  

Subsidies 2020-2025:

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SCHOOLSPORT

1. Periode

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

2. Doel

De stad ondersteunt Herentalse scholen voor het organiseren van beweeginitiaties ter bevordering 
van de levenslange sportbeoefening bij schoolgaande Herentalse jongeren.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door Herentalse scholen waarbij de campus zich situeert op 
het grondgebied van Herentals. De aanvraag gebeurt per campus/locatie.

4. Voorwaarden

 De vestiging situeert zich op het grondgebied van Herentals.
 De school organiseert minimum 1 beweeginitiatief waarin leerlingen kennis kunnen maken 

met minimum 5 verschillende sporttakken.
 Het beweeginitiatief is aanvullend op het reguliere naschoolse beweegaanbod van een 

hogere Vlaamse overheid.

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 na het afgelopen schooljaar. Het schooljaar loopt 
van 1 september tot en met 30 juni.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

 de kosten voor het huren van sportinfrastructuur
 de kosten voor het betalen van een lesgever.



De subsidie wordt verdeeld over de scholen die een aanvraag indienen en voldoen aan de 
voorwaarden. Vanaf de school voldoet aan de voorwaarden wordt het bedrag pro rata verdeeld op 
basis van het aantal leerlingen van de school.

Ten laatste op 30 september bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken:

 de facturen van leveranciers op naam van de school met een duidelijke vermelding van de 
diensten zoals beschreven in de voorwaarden

 een overzicht van het programma
 de communicatie die hierover gevoerd werd.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald na verdeling van het budget.

Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 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.
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de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


