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Reglement 

 

Tijdelijke maatregel op de toekenning van subsidies aan 

Maldegemse jeugd-, sport-, senioren- en 

cultuurverenigingen - Bepalen subsidiebedrag voor de 

werkjaren 2019-2020 en 2020-2021 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2020 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 30 oktober 2020 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

23°  het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies 

• Het subsidiereglement basis- en werkingssubsidies specifiek voor cultuur erkende Maldegemse verenigingen, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 juni 2018. 

• Het reglement kwaliteitsvolle sportclub, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2018. 

• Het reglement kwaliteitsvolle jeugdsport, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2018. 

• Het reglement voor de subsidiëring van de plaatselijke seniorenwerking, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 

april 2005. 

• Het subsidiereglement jeugdwerk Maldegem, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2014. 

 

Feiten 

• Sommige verenigingen krijgen een nominatieve gemeentelijke subsidie, ingeschreven op naam in het budget. Anderen 

krijgen een subsidie op basis van een algemeen subsidiereglement. 

• De covid 19-crisis en de maatregelen ter bestrijding ervan hebben ook een impact op het Maldegemse verenigingsleven. 

• De bestaande subsidiereglementen voor de erkende jeugd-, sport-, senioren- en cultuurverenigingen voorzien dat zij 

jaarlijks een subsidieaanvraag kunnen indienen. Het toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van een aantal criteria 

zoals ledenaantal, actieve werking en aantal activiteiten.  

• Ten gevolge van de lockdown en de aanhoudende veiligheidsmaatregelen hebben al deze verenigingen een a-typisch 

werkjaar achter de rug dat niet representatief is voor de berekening van het subsidiebedrag. 

 

Argumentatie 

• Voorgesteld wordt om voor de werkjaren 2019-2020 en 2020-2021 eenzelfde subsidiebedrag toe te kennen zoals voor het 

werkjaar 2018-2019. En dit aan dezelfde verenigingen, tenzij deze hun werking ondertussen definitief stopgezet hebben. 

• De criteria en de puntentoekenning die normaal bepalend zijn voor de hoogte van het subsidiebedrag  zouden voor de 

werkjaren 2019-2020 en 2020-2021 niet van toepassing zijn.  

 
 
 
 



Pagina 2 van 2 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1 

Voor de toekenning van de niet-nominatieve subsidies aan Maldegemse jeugd-, sport-, senioren- 

en cultuurverenigingen wordt voor het werkjaar 2019-2020 en het werkjaar 2020-2021 als 

tijdelijke maatregel een uitzondering toegestaan op onderstaande reglementen: 

- Het subsidiereglement basis- en werkingssubsidies specifiek voor cultuur erkende 

Maldegemse verenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 juni 2018. 

- Het reglement kwaliteitsvolle sportclub, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 

juni 2018. 

- Het reglement kwaliteitsvolle jeugdsport, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 

juni 2018. 

- Het reglement voor de subsidiëring van de plaatselijke seniorenwerking, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 april 2005. 

- Het subsidiereglement jeugdwerk Maldegem, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 27 mei 2014. 

 

Artikel 2 

De erkende verenigingen in de categorieën jeugd, sport, senioren en cultuur die in 2018-2019 

een gemeentelijke subsidie ontvangen hebben op basis van één van de in artikel 1 vernoemde 

reglementen en die op heden nog steeds bestaan, ontvangen eenzelfde subsidiebedrag voor het 

werkjaar 2019-2020 en het werkjaar 2020-2021 zoals in het werkjaar 2018-2019 het geval was. 

De criteria en de puntentoekenning die normaal bepalend zijn voor de hoogte van het 

subsidiebedrag in de in artikel 1 vernoemde reglementen, zijn in deze niet van toepassing.  

 
 


