REGLEMENT OP HET TOEKENNEN VAN EEN TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VAN
SPORTBELEVING
GEMEENTERAAD 24 NOVEMBER 2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid;
Overwegende dat dit decreet als één van de beleidsprioriteiten stelt het voeren van een
beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen
gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport;
Overwegende dat de besteding van de middelen die hiervoor voorzien zijn in het budget bij
voorkeur gebeurt middels een reglement;
Overwegende dat dit bij voorkeur aangeboden wordt via het OCMW aangezien zij de doelgroep
het makkelijkst kunnen bereiken; dat het aanbieden via het OCMW voor de doelgroep
drempelverlagend werkt;
Gelet op het advies van de algemene vergadering van de Sportraad d.d. 23 september 2014;
Gelet op de vraag van de heer Jan Van Dyck, raadslid, om uitgebreid rond dit reglement te
communiceren; dat de communicatie kan gebeuren via de publicaties van de gemeente, de
lokale bureaus van de mutualiteiten en via de sportraad aan de sportverenigingen; dat het
raadslid eveneens vraagt een regeling uit te werken opdat de kosten zouden kunnen
voorgeschoten worden;
Gelet op de vraag van de heer Hugo Cambré, raadslid, betreffende het beschikbare bedrag;
dat de heer Herman Dom, schepen, hierop antwoordt dat in het budget 2000 euro voorzien is
dat gereserveerd is voor sport; dat het lidgeld of de activiteiten van andere verenigingen kan
opgevangen worden binnen het OCMW;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. Met ingang van heden en ten bedrage van het krediet dat hiervoor jaarlijks voorzien
is in het gemeentelijk budget, worden aan het OCMW van Herenthout de kosten terugbetaald
die het maakt voor de terugbetaling van lid- en toegangsgelden aan sociaal zwakkeren voor
sportactiviteiten volgens de modaliteiten, bepaald in dit reglement.
Art. 2. Onder ‘sociaal zwakkeren’ dient verstaan alle personen die gebruik maken van gelijk
welke vorm van openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het OCMW.
Elke maatschappelijk werker en de sociaal werker van het OCMW zal via sociaal onder-zoek
bekijken of een persoon die gebruik maakt van de OCMW dienstverlening in aan-mer-king
komt voor de tussenkomsten in de kosten van sportbeleving.
Art. 3. Komen in aanmerking voor terugbetaling 80% van de kosten (na aftrek van eventuele
tussenkomsten van de mutualiteit), met een maximum van € 125 per jaar, van:
1° Voor kinderen:
- lidgeld van een sportvereniging
- lidgeld voor een sportkamp
- beurtenkaart voor de toegang tot een publiek zwembad
- toegang tot activiteiten georganiseerd door lokale sportverenigingen met een maximum van
€ 30 per activiteit.
2° Voor volwassenen:
- lidgeld van een sportvereniging
- beurtenkaart voor de toegang tot een publiek zwembad
- toegang tot activiteiten georganiseerd door lokale sportverenigingen met een maximum van
€ 30 per activiteit.
Art. 4. Teneinde voor terugbetaling in aanmerking te komen legt het OCMW aan de gemeente
uiterlijk op 15 november van het jaar waarop de tussenkomst betrekking heeft een

kostenafrekening voor, die gestaafd wordt door verklaringen van de begunstigden van de
tussenkomst, zoals omschreven in artikel 2, waarbij de nodige bewijsstukken worden gevoegd.

