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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Vrije Tijd - Goedkeuren van het reglement ter verdeling van de middelen uit het corona-noodfonds 
jeugd, cultuur en sport.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

 Het decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor 
cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding 
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie van 19.06.2020.

Verwijzingsdocumenten

 Het advies van de jeugdraad van 26.12.2020 met betrekking tot het voorstel reglement 
noodfonds jeugd, cultuur en sport.



 Het advies van de cultuurraad van 08.12.2020 met betrekking tot het voorstel reglement 
noodfonds jeugd, cultuur en sport.

 Het advies van de sportraad van 23.12.2020 met betrekking tot het voorstel reglement 
noodfonds jeugd, cultuur en sport.

Verantwoording

 Gemeente Assenede ontving € 151.738,27 uit het noodfonds jeugd, cultuur en sport. 
 Voor de verdeling van deze subsidie werd ervoor gekozen om een specifiek reglement uit te 

werken dat de verdeling van deze middelen regelt.
 Er werd een werkgroep opgericht waarin de dienst vrije tijd, de respectievelijke adviesraden en 

de verschillende politieke fracties uit de gemeenteraad vertegenwoordigd werden.
 De werkgroep heeft een reglement uitgewerkt waarin de verdeling van de middelen zich richt op 

twee belangrijke pijlers:
1. Het ondersteunen van verenigingen en organisaties waarvan de werking volledig of 

gedeeltelijk werd stilgelegd door de verschillende corona-maatregelen, maar die in deze 
periode wel kosten hebben gemaakt.

2. Het ondersteunen van verenigingen bij de heropstart van hun activiteiten en relance van 
het sociale leven in de gemeente.

 Het reglement bestaat uit 3 delen en het beschikbare bedrag werd opgesplitst in functie van deze 
delen:

1. Deel 1: ondersteunen van kosten - € 70.000,00
2. Deel 2: ondersteunen van heropstart activiteiten en relance van het sociale leven - 

€ 70.000,00
3. Deel 3: ondersteunen lokale artiesten - € 11.000,00

 De verschillende onderdelen staan los van elkaar. Voor elk onderdeel moet een aparte aanvraag 
worden ingediend.

 Deel 1 staat open voor alle verenigingen en richt zich specifiek op kosten die gemaakt zijn of 
doorliepen tijdens de corona-maatregelen.

 Deel 2 is specifiek voor verenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad, de cultuurraad of 
erkend zijn door de gemeente als sportvereniging. 
In dit onderdeel wordt de subsidieverdeling opgesplitst tussen de drie doelgroepen op basis van 
het aantal leden van de verschillende adviesraden in 2020. Per doelgroep wordt de verdeling 
anders geregeld.

 Deel 3 is voorzien voor individuele kunstenaars, muzikanten, … die in Assenede gedomicilieerd 
zijn en een duidelijk verlies aan inkomsten kunnen aantonen.

 De jeugdraad, cultuurraad en sportraad hebben een advies uitgebracht op een ontwerp van het 
reglement. Op basis van deze verschillende adviezen werd het reglement nog verder aangepast 
en besproken met de werkgroepleden van de verschillende politieke fracties. Dit voorstel ligt nu 
ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 Om een aanvraag te kunnen indienen zullen aanvraagformulieren door dienst vrije tijd ter 
beschikking gesteld worden. 



Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Het subsidiereglement ter verdeling van het corona-noodfonds voor jeugd, cultuur en sport, zoals in 
bijlage aan deze beslissing toegevoegd, wordt goedgekeurd. 

Art. 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitters van de jeugdraad, cultuurraad en 
sportraad en aan de financieel directeur.

Art. 3 
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 4 
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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