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Zitting van 22 september 2020
HOGEVIJF

Goedgekeurd

9 2020_RMW_00054 Subsidiereglement - Seniorenverenigingen - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, lid vast bureau; de heer Habib El Ouakili, lid vast bureau; mevrouw Laurence 
Libert, lid vast bureau; de heer Rik Dehollogne, lid vast bureau; mevrouw Joske Dexters, lid 
vast bureau; de heer Frank Dewael, lid vast bureau; de heer Joost Venken, lid vast bureau; 
de heer Michel Froidmont, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Brigitte Smets, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Karolien Mondelaers, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Tom Vandeput, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Kevin Schouterden, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Derya Erdogan, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Peter Liefsoens, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; de heer Pieter Cuppens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Bert 
Lambrechts, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Lut Creemers, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Frank Troosters, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Kim De Witte, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Silvie Nickmans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Stefan Hendrickx, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Dymfna Meynen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Anne 
Caelen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Inge Hendrikx, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Tom Cox, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer 
Raf Martens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Nele Kelchtermans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Bart Moors, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Koen Ooms, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Pinar Akbas, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Dietrich Vandereyken, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; de heer Carlo Gysens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Maryam 
Jamshid, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Philip De Hollogne, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Hubert Lenssen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, lid vast bureau; de heer Gerald Corthouts, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Karolien Stevens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Sophie 
Persoons, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 33 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Tom Cox; Lut Creemers; Pieter 
Cuppens; Philip De Hollogne; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; 
Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Nele Kelchtermans; Bert 
Lambrechts; Hubert Lenssen; Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; 
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Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Marc 
Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Steven Vandeput; Tom Vandeput; 
Joost Venken
- 4 onthouding(en): Kim De Witte; Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich 
Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor de samenvloeiing Stad en OCMW voorzag de dienst diversiteit en 
internationale solidariteit (binnen de jaarlijkse begrotingsbudgetten) een budget 
voor de subsidiëring van Hasseltse seniorenverenigingen. De bedoeling hiervan 
was om het verenigingsleven voor de Hasseltse senior te stimuleren en via de SAR 
(Seniorenadviesraad) ook inspraak van deze doelgroep te kunnen garanderen. In 
2019 werd de werking van de SAR reeds ondergebracht bij HOGEVIJF. Vanaf 
2020 werd ook het budget overgeheveld naar het Departement HOGEVIJF - 
dienst: Thuisdiensten aangezien hier alle dossiers met betrekking tot de actief 
thuiswonende senior zijn gecentraliseerd. De verdeling van deze middelen gebeurt 
in overeenstemming met het subsidiereglement dat eerder door de gemeenteraad 
van 19 december 2006 werd goedgekeurd. Gezien de overheveling van het 
reglement naar het OCMW dient het nu goedgekeurd te worden door de raad voor 
maatschappelijk welzijn om deze subsidiestroom op dezelfde manier te 
continueren.

Argumentatie
De verdeling van deze middelen gebeurt (overeenkomstig de beschikbare jaarlijkse 
begrotingsbudgetten) op basis van een puntensysteem dat in het 
subsidiereglement wordt toegelicht (zie bijlage). Dit reglement is in het verleden 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 19 december 2006. Omdat de 
budgetten vanaf 2020 werden overgeheveld van dienst diversiteit en internationale 
solidariteit naar de dienst HOGEVIJF Thuisdiensten, dient het reglement opnieuw 
goedgekeurd te worden door de raad van maatschappelijk welzijn en vervalt de 
eerdere goedkeuring door de gemeenteraad.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur: De raad voor maatschappelijk welzijn 
beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het 
decreet zijn toevertrouwd. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene 
regels vaststellen. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking 
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hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en 
op het inwendige bestuur ervan.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

Bedrag: € 15.000,00 
Volgnummer: MJP003325 - BE - Mantelzorgplan - subsidies seniorenverenigingen
Actienummer:  AC000510
Algemeen rekeningnummer:  64900000 - Niet verplichte werkingssubsidies
Beleidsbudget

Totaal budgetbedrag: € 15.000,00 (saldo = € 0,00)

Advies
OCMW Financieel advies - uitgaven
Gunstig advies
Visum N.V.T. : overheveling bestaand reglement van Stad Hassselt naar OCMW 
Hasselt

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het subsidiereglement voor de 
Hasseltse senioren goed.

Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent de goedkeuring om de berekening 
en de uitkering van de subsidies (binnen het jaarlijks voorzien budget) jaarlijks te 
laten goedkeuren door het vast bureau.

Bijlagen
1. Beraadslaging_Gemeenteraad_Subsidiereglement 20061219.pdf
2. Subsidiereglement 2020 RMW.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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Thuisdiensten HOGEVIJF – Seniorenadviesraad Hasselt 

 

Reglement toelages aan stedelijke seniorenverenigingen 

Artikel 1 

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten kunnen de 
seniorenverenigingen die bij de aanvang van het kalenderjaar voldoen aan 
hiernavolgende voorwaarden in aanmerking komen voor een tussenkomst in hun 
werkingskosten : 
- de vereniging dient te beschikken over een huishoudelijk reglement;  
- ze heeft een bestuur dat aangeduid is onder haar leden;   
- ze bestaat uit minimum 30 leden die in Hasselt wonen;   
- ze is aangesloten bij de stedelijke seniorenraad;  
- ze is gemeentelijk georganiseerd: dit betekent dat elke activiteit in eigen 

organisatie in Hasselt moet plaats vinden, behalve socio-culturele, vormings- 
en/of sportactiviteiten waarvoor de infrastructuur zich buiten Hasselt bevindt. 

 

Artikel 2 

De toelage wordt berekend op basis van de werking gedurende één kalenderjaar, 
m.a.w. van 1 januari tot en met 31 december 

 

Artikel 3 

De toelage wordt opgesplitst in twee delen en bestaat uit: 

3.1.Een basisbedrag van 125 euro dat toegekend wordt aan elke 
      seniorenvereniging die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 1. 
 
3.2.Een variabel bedrag waarvan de berekening als volgt gebeurt :  

het totale voorziene subsidiebedrag verminderd met het totale bedrag van 
de basistoelagen. Het saldo hiervan wordt in evenredigheid met het 
toegekende aantal punten op basis van het ingediende activiteitenverslag 
onder de verenigingen verdeeld.  

De puntenverdeling voor het variabel bedrag wordt berekend op basis van 
onderstaande bepalingen, waarbij maximum 3000 punten per vereniging 
worden toegekend.  
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3.2.1. Clubwerking 

a. clubwerking met een maandelijks terugkerende activiteit (min.10 x 
per jaar) zoals zang-, toneel-, dans-, sport-, hobbyclubs e.d. met 
minstens 10 deelnemende leden per club : 100 punten 

b. clubwerking met een wekelijks terugkerende activiteit (min. 38 x per 
jaar) zoals ontspanningsactiviteiten van allerlei aard (kaarten, kienen, 
hobby, gezelschapsspelen…) sportclubs e.d. met minstens 10 
deelnemende leden per club : 200 punten  

c. indien een sportclub, bv. wandelen, fietsen…door de vereniging 
opgesplitst wordt om tegemoet te komen aan de behoeften van fysiek 
zwakkere senioren wordt dit als een aparte clubwerking beschouwd 
voor zover wordt voldaan aan het minimum aantal deelnemers en 
voor zover er een apart traject wordt afgelegd met een aparte 
begeleider. Naargelang dit maandelijks of wekelijks wordt 
georganiseerd worden er 100 of 200 punten toegekend per club. 
 

 

3.2.2. Organisatie door je eigen vereniging van een éénmalige activiteit 

a. voor het organiseren van éénmalige activiteit met vormend, 
informatief of socio-cultureel karakter zoals vorming, bezinning, reizen 
met vormend doel, enz... . Hierbij dien je het bewijs te kunnen 
voorleggen (huur zaal, spreker, optreden, …):  75 punten per activiteit  
 

b. voor medewerking aan de organisatie van een stedelijke activiteit met 
ten minste 4 leden van de vereniging: 75 punten per activiteit. 

 

 

3.2.3. Deelname aan een activiteit georganiseerd door derden  

a. bezoek aan een vormende en/of culturele en/of sport- en/of 
ontspanningsactiviteiten in groep zoals toneel, muziekvoorstellingen, 
bezinningsactiviteiten….. per activiteit mits 10 deelnemende leden: 50 
punten  

 
b. sportactiviteiten georganiseerd door de stedelijke Sportdienst in groep 

per activiteit mits 5 deelnemende leden: 50 punten  (max 4 x per jaar) 

c. activiteiten ( ≠ algemene vergadering) georganiseerd door HOGEVIJF 
Thuisdiensten en/of door de stedelijke Seniorenraad per activiteit mits 
5 deelnemende leden: 50 punten 
 

d. kader- en vormingscursussen voor clubverantwoordelijken mits de 
club actief is of mits de oprichting ervan in het vooruitzicht is: 50 
punten  (max 1 x per club) :  
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e. nationale of (inter)provinciale of gewestvergaderingen (max 4 x per 

jaar): 50 punten 
 

Artikel 4 

4.1.Vόόr 15 december van het lopende jaar moet de vereniging het 
jaarprogramma van de geplande activiteiten voor het daaropvolgend jaar 
overmaken aan het OCMW , t.a.v. HOGEVIJF Thuisdiensten, Limburgplein 
1A te 3500 Hasselt. Bij afgifte telt de datum van ontvangst en bij verzending 
de poststempel als bewijs.  

4.2. Vόόr 14 februari van het te subsidiëren jaar dient de vereniging haar 
activiteitenverslag van het voorbije werkjaar binnen te brengen bij of te 
verzenden aan OCMW , t.a.v. HOGEVIJF Thuisdiensten, Limburgplein 1A te 
3500 Hasselt via een daartoe bestemd aanvraagdossier, ondertekend en  
met de vereiste bewijsmiddelen,.  Bij afgifte telt de datum van ontvangst 
en bij verzending de poststempel als bewijs. 

  

Artikel 5 

5.1. OCMW, HOGEVIJF Thuisdiensten controleert de ontvangen dossiers op 
correctheid en volledigheid en doet de berekeningen volgens het 
puntenstelsel. 

5.2.De berekeningen worden ter advies aan het Vast Bureau van de stedelijke 
Seniorenraad voorgelegd. 

5.3.Deze berekeningen worden als advies tot toekenning aan het Vast Bureau 
van het OCMW overgemaakt. 

 

Artikel 6 

6.1.De ambtenaren van HOGEVIJF Thuisdiensten hebben het recht om ter 
plaatse de werking, die recht kan geven tot toekenning van toelage, te 
controleren. 

6.2.De activiteiten die niet in het jaarprogramma opgenomen werden omdat zij 
bij de opmaak ervan nog niet bekend waren, dienen vόόr de activiteit plaats 
heeft aan HOGEVIJF Thuisdiensten schriftelijk of via e-mail gemeld te 
worden. 
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6.3.Indien er niet voldaan wordt aan de vereiste voorwaarden tot toekenning van 
toelage voor een activiteit zal deze niet worden toegekend. 

 

 

Artikel 7 

Dit toelagereglement treedt in werking op 1 mei 2020 en vervangt vanaf die datum 
het reglement van 1 januari 2007. 
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