Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 13 juli 2020
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Onderwerp:

Opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende goedkeuring reglement voor het
toekennen van een bijzondere toelage.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.
- Besprekingen van de werkgroep coronaplan solidair Zwevegem op 5 mei, 14 mei en 18 juni 2020.
Verwijzingsdocumenten
Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage – goedgekeurd in de gemeenteraad van 19
december 2016.
Motivering
In de gemeenteraad van 19 december 2016 werd een reglement goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat
verenigingen financiële steun kunnen krijgen voor de organisatie van bijzondere evenementen. Dit
reglement bepaalt enerzijds de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en legt anderzijds de
categorieën van basistoelagen vast, bepaald door de uitstraling van een evenement.
De coronacrisis zorgde ervoor dat heel wat verenigingen minder inkomsten konden genereren voor hun
dagelijkse werking omdat tal van activiteiten werden afgelast (bvb. eetfestijn, koekenverkoop, …). Corona
heeft ook als gevolg dat we meer kiezen voor een dichtbij-vakantie in eigen streek. Deze staycation willen
we zo aangenaam mogelijk invullen en ondersteunen, door verenigingen aan te moedigen om lokale
festiviteiten te organiseren zoveel als mogelijk verbonden met de lokale economie.
Om de verenigingen te stimuleren voor de organisatie van (zomer)evenementen, werd in de werkgroep
corona beslist om de categorieën van basistoelagen, vermeld in artikel 5§1 van het reglement voor het

toekennen van een bijzondere toelage, tijdelijk op te schorten. De beslissingsbevoegdheid tot het toekennen
van een welbepaald toelagebedrag wordt hierdoor tot 31 december 2020 gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen en heeft als gevolg dat er kan afgeweken worden van de bedragen gekoppeld
aan de uitstraling van een evenement.
In de werkgroep corona werd eveneens beslist dat het maximum toe te kennen bedrag mag opgetrokken
worden van 4.500 euro naar 5.000 euro.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De voorwaarden gekoppeld aan de basistoelagen, vermeld in artikel 5§1 van het reglement voor het
toekennen van een bijzondere toelage, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2016, worden
tijdelijk opgeschort.
Artikel 2
De beslissingsbevoegdheid tot het toekennen van een toelagebedrag wordt gedelegeerd naar het college
van burgemeester en schepenen. Er kan afgeweken worden van de bedragen gekoppeld aan de uitstraling
van een evenement.
Artikel 3
Het maximum toe te kennen bedrag wordt opgetrokken van 4.500 euro naar 5.000 euro.
Artikel 4
De afwijking op het reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage is van kracht tot 31 december
2020.
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