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Ondersteuningsbeleid verenigingen: fundamentreglement - Goedkeuring

SAMENSTELLING
AANWEZIG
de heer Bert Stippelmans, voorzitter; mevrouw Veerle Heeren, burgemeester; de heer Jelle Engelbosch, schepen;
mevrouw Hilde Vautmans, schepen; mevrouw Ingrid Kempeneers, schepen; de heer Jo François, schepen; de heer
Johan Mas, schepen; de heer Jurgen Reniers, schepen; de heer Pascal Monette, schepen; mevrouw Raymonde
Spiritus, raadslid; de heer Christophe Elen, raadslid; de heer Carl Nijssens, raadslid; de heer Roger Clerinx, raadslid ;
de heer Hans Govaerts, raadslid; mevrouw Mieke Claes, raadslid; de heer Stijn Vanoirbeek, raadslid; de heer Jos
Pierard, raadslid; de heer Raf Herbots, raadslid; mevrouw Laurien Bamps, raadslid; mevrouw Nina Kvikvinia,
raadslid; de heer Serge Gumienny, raadslid; de heer Peter Deltour, raadslid; de heer Günther Dauw, raadslid; de
heer Peter Van Dam, raadslid; mevrouw Kathleen Bergoets, algemeen directeur
AFWEZIG
de heer Jef Cleeren, raadslid; de heer Ludwig Vandenhove, raadslid; de heer Johnny Vangrieken, raadslid;
mevrouw Hilde Cops-Visser, raadslid; de heer Filip Moers, raadslid; mevrouw Marleen Thijs, raadslid ; de heer Eddy
El Herbouti, raadslid; de heer Gert Stas, raadslid; mevrouw Ann Knaepen, raadslid; de heer Maurice Hollebeke,
raadslid; de heer Erwin Vaes, raadslid
BEVOEGDHEID
Jurgen Reniers
MOTIVERING
GEGEVEN
We worden als samenleving zwaar op de proef gesteld door het coronavirus. Onze aandacht gaat in
eerste instantie naar de gezondheid van al onze inwoners. Toch zijn we niet blind voor de economische en
financiële gevolgen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en is de kans groot dat ook Sint-Truidense
verenigingen en organisaties het financieel moeilijk hebben. Omdat het belang van het verenigingsleven voor het
mentaal welzijn van onze stad niet te overschatten valt, hebben we medio 2020 al enkele
ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt.
Na evaluatie stellen wij voor 2021 een aangepast ondersteuningsbeleid voor middels een fundamentreglement:
Fundamentenreglement: Sint-Truidense erkende verenigingen en lokale, op het grondgebied, gevestigde
organisaties die een recreatief of maatschappelijk aanbod in onze stad voorzien en die onder meer nietcommerciële activiteiten ontplooien en die tijdens de COVID-19-pandemie vaste kosten (huur,
nutsvoorzieningen,verzekeringen, ….) kunnen aantonen tijdens de verplichte periode van sluiting, die hoger liggen
dan eventuele ontvangen subsidies en ontvangsten in kader van COVID-19, komen in aanmerking voor deze
subsidie. Deze uitzonderlijke subsidie wordt uitbetaald tot 80% van de aangetoonde kosten en tot maximaal 7.000
euro per aanvrager. Een totaal bedrag van 50.000 euro wordt gereserveerd.
Als de vragen het beschikbare budget van 50.000 EUR overstijgen, worden de subsidiebedragen evenredig
verdeeld binnen het beschikbare krediet.

Wij vragen het college van burgemeester en schepen deze ondersteuningsmaatregelen door te verwijzen naar
de gemeenteraad ter goedkeuring.

WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
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ADVIEZEN
FINANCIËN: Gunstig advies
STEMMING OP HET BESLUIT
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
BESLUIT
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
1° COVID-19-pandemie: de wereldwijde pandemie ten gevolge van het coronavirus dat de ziekte COVID19 veroorzaakt;
2° coronamaatregelen: de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 met betrekking
tot het coronavirus heeft genomen en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten met
het oog op de burgerlijke veiligheid, waardoor ruimten waarin prestaties aan het publiek geleverd worden,
moesten worden gesloten of waardoor activiteiten moesten worden stopgezet;
3° steunverlener: de stad Sint-Truiden
4° steunontvanger: maatschappelijke organisatie die verplicht werd de activiteiten stop te zetten ten gevolge
van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 met betrekking tot het coronavirus
heeft genomen;
5° fundamentovereenkomst: de overeenkomst tussen de steungever en de steunontvanger
6° maatschappelijke organisatie: Sint-Truidense erkende verenigingen en lokale, op het grondgebied,
gevestigde organisaties die een recreatief of maatschappelijk aanbod in onze stad voorzien en die ondermeer niet
commerciële activiteiten ontplooien en verplicht hun activiteiten dienden stop te zetten omwille van de
coronamaatregelen opgelegd door de hogere overheid komen in aanmerking voor subsidie.
7° fundamentsteun: het bedrag van steun dat de stad Sint-Truiden aan de maatschappelijke organisatie
toekent om deze in staat te stellen de financiële schade van de coronamaatregelen op te vangen en zo de
continuïteit te verzekeren.
Artikel 2
De stad zal ten belope van maximaal 50.000 euro fundamentsteun naar aanleiding van de COVID-19-pandemie
toe kennen aan verenigingen en maatschappelijke organisaties die een fundamentsteun bij het stadsbestuur
aanvragen.
De fundamentsteun heeft als doel de aanvrager in staat te stellen de financiële gevolgen van de
coronamaatregelen op te vangen en zo de continuïteit te verzekeren.
Artikel 3
§ 1. Binnen de grenzen van het meerjarenplan kan een fundamentsteun toegekend worden. Deze bedraagt 80%
van de aangetoonde kosten die hoger liggen dan de eventuele ontvangen subsidies en ontvangsten van de stad of
andere overheden in kader van COVID-19 in de vorm van een toelage. De aanvraag voor een fundamentsteun kan
tot en met 31 oktober 2021 worden ingediend.
§ 2. De stad hanteert minstens de volgende voorwaarden bij de beoordeling van de toekenning van
de fundamentsteun:
1° er wordt telkens een fundamentovereenkomst ondertekend tussen de steunverlener en steunontvanger,
2° het bedrag van de fundamentsteun voor één aanvrager bedraagt maximaal 7.000 euro;
3° de aanvrager dient een volledig dossier in zoals bepaald in artikel 4
4° de steunontvanger gebruikt de fundamentsteun voor het doel waar het is voor toegekend. Hiertoe zal
de steunontvanger een rapportering bezorgen bij aanvraag of uiterlijk 3 maanden na uitbetaling aan de
steungever ter verantwoording van de steun.
5° indien blijkt dat de fundamentsteun ten onrechte is aangewend kan de steungever ingevolge de
geldende wetgeving de toegekende steun terugvorderen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de fundamentsteun over alle
aanvragen samen en dit uiterlijk 15 december 2021.
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Artikel 4
De aanvrager toont aan


dat hij financieel gezond was voor de aanvang van de COVID-19-pandemie op 12 maart 2020. Dit door
een eenvoudig overzicht van inkomsten en uitgaven 2019.



dat de financiële schade is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie en de door de overheid opgelegde
verplichte sluiting.

De aan te leveren gegevens en de basis waarop de beoordeling zal worden gemaakt, bestaan uit de volgende
delen:
1° de vaste kosten voor water, elektriciteit, gas, huur van infrastructuur, verzekeringen, …. en deze kunnen staven
met facturen/overeenkomsten of uitgevoerde betaalopdrachten voor de periode van 13 maart 2020 t.e.m. 31 mei
2021, die hoger liggen dan eventuele ontvangen subsidies in het kader van corona.
2° Een overzicht van de ontvangsten en subsidies van de Stad Sint-Truiden en andere overheden in het kader van
COVID-19.
Het lokale bestuur kan te allen tijde extra bewijsstukken opvragen.
Artikel 5
Als de vragen het beschikbare budget van 50.000 EUR overstijgen, worden de subsidiebedragen evenredig
verdeeld binnen het beschikbare krediet.
Artikel 6
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikels 326 tot en
met 334) Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
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Kathleen Bergoets

Bert Stippelmans

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift:

Ondertekend door Kathleen Bergoets (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.09.02 10:21:27 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: SINT-TRUIDEN

Ondertekend door Veerle Heeren (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2021.09.01 16:00:26 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: SINT-TRUIDEN

Kathleen Bergoets

Veerle Heeren

algemeen directeur

burgemeester
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