Reglement

Subsidiereglement voor deelname aan UiTPAS en
engagement meter/peterschap binnen verenigingen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2020
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 18 december 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 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: 13°het inrichten van
adviesraden en overlegstructuren.
• De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2020 houdende de goedkeuring van het reglement Wijzeraad en adviesraden.
Feiten

•
•
•

Er zijn 258 erkende verenigingen in Maldegem. Momenteel zijn er 22 erkende verenigingen aangesloten bij UiTPAS
Maldegem. Deze verenigingen ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage)
Maldegem telt momenteel 1.479 inwoners met een UiTPAS, waarvan 457 pashouders met een UiTPAS met kansentarief.
Om een toelage te voorzien voor de Maldegemse verenigingen en om deelname van verenigingen aan UiTPAS Maldegem
verder uit te bouwen, wordt een nieuw reglement voorgesteld.

Argumentatie
• Deelname aan het verenigingsleven is een recht voor iedereen, waarbij het zo laagdrempelig mogelijk moet gemaakt
worden en toegankelijk voor iedereen.
• Mensen in (kans)armoede hebben recht op een UiTPAS met kansentarief die recht geeft op 80% korting bij lidgeld /
deelname aan activiteiten van aangesloten verenigingen. Momenteel zijn slechts 22 erkende verenigingen aangesloten bij
UiTPAS Maldegem. Verenigingen kunnen gestimuleerd worden om een engagement aan te gaan om mensen in
(kans)armoede beter te bereiken door deel te nemen aan UiTPAS Maldegem en om mensen in (kans)armoede te
begeleiden en te ondersteunen met behulp van een meter/peterschap.
• Er zijn 3 vormen van subsidiëring voorzien in het reglement:
◦ de basissubsidie: deze subsidie bedraagt 150 euro op jaarbasis, voor elke erkende vereniging die aansluit bij UiTPAS
Maldegem.
◦ de ledensubsidie is een extra subsidie op basis van het aantal leden met kansentarief:
▪ Van 0 tot 10 leden: 10 euro per lid
▪ Vanaf 10 tot 15 leden: 7,50 euro per bijkomend lid
▪ Vanaf 15 leden: 5 euro per bijkomend lid
◦ een subsidie voor de uitwerking van een systeem van meter/peterschap, dit bedraagt 100 euro op jaarbasis. Het
meter/peterschap houdt in dat binnen de organisatie minimum 1, maximum 2 personen zijn aangesteld als
meter/peter. Zij zijn een aanspreekpunt voor mensen in (kans)armoede en ondersteunen en begeleiden hen waar
nodig (bijvoorbeeld hulp bij inschrijving / administratie ...).
• Deelnemende verenigingen financieren zelf 20% van het lidgeld / deelname aan activiteiten van mensen met een
kansenpas en gaan een engagement aan om zich aan de voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst te houden.
Voor deelname aan UiTPAS kunnen jeugdbewegingen momenteel een extra subsidie bekomen van 7 euro /jaar (via een
puntensysteem). Cultuurverenigingen kunnen momenteel een extra tegemoetkoming ontvangen indien zij aandacht
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schenken aan kansengroepen / bijzondere doelgroepen (maximaal 4 punten), wat gelijk is aan 19,60 euro per jaar. Voor
sportverenigingen en andere verenigingen bestaat momenteel nog geen beloningssysteem voor medewerking aan UiTPAS
of inzet voor kansengroepen. De huidige bedragen zijn geen stimulans om een inspanning te leveren voor
kansengroepen.
Financiële weerslag
• Momenteel zijn er in Maldegem 258 erkende verenigingen. Een groot deel van deze verenigingen zijn beperkt in leden of
bestaat uit een kleine werking. Indien 75% van de verenigingen zou toetreden tot UiTPAS Maldegem EN zich ook
engageren voor een meter/peterschap bedraagt de kost hiervan 48.250 euro op jaarbasis. Indien deze verenigingen
gemiddeld over 3 leden met een UiTPAS met kansentarief beschikken, bedraagt de bijkomende kost voor de
ledensubsidie 5.805 euro.
Advies
Financieel directeur:
• Er is geen budget voorzien in de meerjarenplanaanpassing. er moet aangegeven worden van waar dat budget moet
komen.

BESLUIT
Artikel 1
Dit reglement voorziet de invoering van een toelage aan verenigingen die deelnemen aan UiTPAS
Maldegem en/of een engagement aangaan binnen hun vereniging voor een systeem van
meter/peterschap.
Artikel 2
§1 UiTPAS is een voordeelpas voor vrije tijd buitenshuis, waarbij punten kunnen gespaard
worden en omgeruild worden in voordelen. Mensen in (kans)armoede hebben recht op een
UiTPAS met kansentarief die recht geeft op korting.
§2 Onder verenigingen wordt begrepen: Alle verenigingen die algemeen erkend zijn volgens de
voorwaarden van het “erkenningsreglement Maldegemse verenigingen”. Een vereniging wordt
erkend door het College van Burgemeester en Schepenen na controle van de ingediende
stukken.
§3 De toelage aan verenigingen bestaat uit:
1) een basissubsidie voor deelname aan UiTPAS Maldegem.
2) een ledensubsidie op basis van het aantal leden met een UiTPAS met kansentarief.
3) een extra subsidie voor een engagement van meter/peterschap.
Artikel 3
De basissubsidie bedraagt 150 euro per jaar.
Een vereniging die lid wordt van UiTPAS Maldegem heeft recht op deze basissubsidie. Dit
lidmaatschap houdt in dat de vereniging de “samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Maldegem”
ondertekent en zich engageert om de voorwaarden die hierin zijn opgenomen, na te leven. De
basissubsidie wordt na elk werkingsjaar uitbetaald aan de verenigingen die aanspraak kunnen
maken.
Artikel 4
De basissubsidie kan nog verhoogd worden met een extra ledensubsidie die bepaald wordt op
basis van het aantal leden met een UiTPAS met kansentarief dat de vereniging bereikt:
•
•
•

Van 0 tot 10 leden: 10 euro per lid
Vanaf 10 tot 15 leden: 7,50 euro per bijkomend lid
Vanaf 15 leden: 5 euro per bijkomend lid
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Om hierop aanspraak te maken, dient de vereniging op het einde van elk werkjaar een ledenlijst
voor te leggen.
Artikel 5
De subsidie voor een engagement meter/peterschap bedraagt 100 euro per jaar.
Vanuit het lokaal bestuur wensen we sterk in te zetten op ondersteuning van maatschappelijk
kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen binnen ons talrijk verenigingsleven. Een
vereniging voorziet een meter/peterschap voor specifieke vragen, bijvoorbeeld voor individuele
ondersteuning bij het invullen van administratieve papieren i.h.k.v. de vereniging of voor het
opzetten van een gepersonaliseerd betalingsplan... Deelname aan het verenigingsleven is een
recht voor iedereen, waarbij we laagdrempeligheid willen creëren via het opzetten van een
meter/peterschap.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie:
•
•
•

Minimum 1, maximum 2 meters/peters aanstellen per vereniging
Meter(s)/peter(s) per vereniging doorgeven aan het lokaal bestuur
Meter(s)/peter(s) jaarlijks opnieuw bekend maken binnen de vereniging via eigen
communicatiekanalen zoals website, folder…

Artikel 6
Verenigingen die aanspraak wensen te maken op de subsidies zoals hierboven beschreven, zijn
verplicht volgende formulieren in elektronische vorm (zie www.maldegem.be) in te dienen:
1) webformulier voor het bekomen van een basissubsidie:
De elektronische aanvraag dient toe te komen vóór 1 oktober van het werkingsjaar waarvoor
een subsidie wordt aangevraagd. Elke erkende vereniging wordt geacht dit webformulier
jaarlijks in te dienen om zijn basissubsidie te behouden.
2) webformulier voor het bekomen van een ledensubsidie:
De aanvraag van de basissubsidie wordt vergezeld van een overzicht van het aantal leden met
een Maldegemse UiTPAS met kansentarief. Dit wordt verantwoord aan de hand van een
oplijsting van de kaartnummers van de leden die in het bezit zijn van een UiTPAS met
kansentarief.
Deze verantwoording dient eveneens te gebeuren vóór 1 oktober van het werkingsjaar
waarvoor de vereniging subsidies wenst te ontvangen.
3) Formulier voor het bekomen van een extra subsidie voor meter/peterschap
De elektronische aanvraag dient toe te komen vóór 1 oktober van het werkingsjaar waarvoor
een subsidie wordt aangevraagd. Elke erkende vereniging wordt geacht dit webformulier
jaarlijks in te dienen om deze te behouden.
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