UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 30 november 2015.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A.
Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, S. de
Koning, V. De Block, B. Veraart, S. Bosmans, N. Brosens, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Tijdelijk afwezig: D. Cleiren, raadslid.
Onderwerp: Punt 1: Goedkeuring van het aangepaste subsidiereglement voor ouderenverenigingen.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2002 betreffende de goedkeuring van
het subsidiereglement voor senioren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2013 betreffende de goedkeuring van
het aangepaste subsidiereglement voor ouderenverengingen;
Overwegende dat de leden van de ouderenadviesraad van oordeel zijn dat het
subsidiereglement dient geactualiseerd te worden; dat het vooral om tekstuele
verduidelijkingen gaat samen met een aanpassing van de verdeling van deze subsidies over
de verschillende in aanmerking komende partijen;
Gelet op de bespreking van dit aangepast subsidiereglement voor ouderenverengingen
tijdens de vergadering van de ouderenadviesraad van 2 oktober 2015;
Gelet op het positief advies van de ouderenadvieraad van 2 oktober 2015;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het aangepaste
subsidiereglement voor ouderenverenigingen goed te keuren;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Stig
Bosmans, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de
Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh
en Lukas Jacobs.
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Artikel 1.De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor ouderenverengingen goed.
Dit subsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de ouderenadviesraad en
aan de welzijnscoördinator.

“Reglement

subsidies ouderenverenigingen, kaartclubs en
woonzorgcentra

Algemene bepalingen en voorwaarden
Artikel 1.Binnen de perken van het voorziene krediet binnen de beleids- en beheerscyclus van
Kalmthout kan een jaarlijkse subsidie worden toegekend aan erkende ouderenverenigingen,
erkende kaartclubs en woonzorgcentra.
Erkende ouderenvereniging: elke vereniging die zich uitsluitend toelegt op uiteenlopende
activiteiten voor ouderen. De vereniging werd erkend door de ouderenadviesraad en is
minstens één jaar werkzaam.
Erkende kaartclub: gezelligheidsclub die ouderen een zinvolle vrijetijdsbesteding geeft door te
kaarten. De kaartclub werd erkend door de ouderenadviesraad en is minstens één jaar
werkzaam.
Woonzorgcentrum: instelling, erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid, die
permanente opvang en verzorging aan ouderen biedt.
Artikel 2.Onder subsidie wordt verstaan de jaarlijkse geldelijke tegemoetkoming door het
gemeentebestuur aan de betrokken vereniging, op advies van de gemeentelijke
ouderenadviesraad.
Artikel 3.Het toekennen van de subsidies gebeurt met de bedoeling de werking van verenigingen,
kaartclubs en woonzorgcentra te ondersteunen en te stimuleren.
Artikel 4.Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de vereniging, de kaartclub en het
woonzorgcentrum jaarlijks een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur, dienst welzijn,
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binnen de vooropgestelde termijn. Dit wil zeggen ten laatste op 31 januari na het betreffende
subsidiëringsjaar.
Artikel 5.De aanvraag tot subsidiëring dient ondertekend te zijn door de voorzitter en de secretaris van
de vereniging of de kaartclub (in geval van dubbele functie ondertekend door een derde
bestuurslid) en door de directie van het woonzorgcentrum.
Artikel 6.De aanvragende vereniging, kaartclub of het aanvragende woonzorgcentrum is verplicht aan
de ouderenadviesraad alle inlichtingen te verstrekken en alle documenten te tonen die deze
nodig acht voor de controle van de aanvraag.
Artikel 7.Verenigingen en kaartclubs bezorgen ten laatste op 31 januari van het jaar, volgend op het
voorbije werkjaar, de volgende documenten:
-

Ledenlijst (aantal leden op 31 december, enkel inwoners van Kalmthout)
Lijst met overzicht activiteiten
Lijst met aanwezigen op koffiefeesten (enkel inwoners van Kalmthout). Van
toepassing op de verenigingen
Huurprijs lokalen voor kaartactiviteit. Van toepassing op de kaartclubs.

Artikel 8.Woonzorgcentra bezorgen ten laatste op 31 januari van het jaar, volgend op het betreffende
werkjaar, de volgende documenten:
-

Financiële verantwoording van de activiteiten die georganiseerd werden voor de
bewoners. Het gaat hier over uitstappen of evenementen voor de bewoners van de
woonzorgcentra.

Artikel 9.De subsidieaanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden die in de vorige artikels vermeld
staan, zullen niet behandeld worden. De vereniging, kaartclub of het woonzorgcentrum zal
voor het betreffende werkingsjaar geen subsidies ontvangen in de toepassing van dit
reglement.
Artikel 10.Een vereniging kan via het gemeentebestuur slechts eenmaal per jaar een subsidie
ontvangen.
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Verdeling van de subsidies
Artikel 11.De subsidie voor de ouderenverenigingen, kaartclubs en woonzorgcentra bestaat uit:
1. Het bedrag van 15 000 euro (zie gemeentelijke actie 1419/002/004/008/001) wordt
verdeeld onder de ouderenverenigingen en kaartclubs. De subsidie wordt
verhoudingsgewijs verdeeld tussen de verenigingen en kan enkel worden toegekend
voor 55-plussers uit Kalmthout.
o 8 800 euro wordt toegekend op basis van het aantal leden.
o 5 000 euro wordt toegekend op basis van het aantal deelnemers aan de
koffiefeesten.
2. Het bedrag van 1 200 euro wordt toegekend aan de kaartclubs. Het bedrag wordt
onder de clubs pro rata verdeeld volgens de jaarlijkse huurprijs van de lokalen.
3. 7 000 euro projectsubsidie (zie gemeentelijke actie 1419/002/004/008/002) wordt als
volgt besteed:
o 4 000 euro wordt verdeeld tussen de woonzorgcentra St.-Vincentius en
Beukenhof. Zij ontvangen elk 2 000 euro projectsubsidie. Activiteiten staan
open voor alle bewoners.
o 3 000 wordt voorzien voor gemeentelijke initiatieven ten behoeve van de
oudere inwoners (leeftijd 55+).
4. 500 euro (zie gemeentelijke actie 1419/002/004/008/003) wordt besteed aan de
werkingskosten van de ouderenadviesraad.”

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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