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Zitting van 23 februari 2021
Vrije Tijd

Goedgekeurd

15 2021_GR_00060 Actieplan Noodfonds - Reglement extra 
ondersteuning aan ontmoetingscentra i.k.v. de 
Corona - Goedkeuren

Samenstelling:

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

Afwezig:
de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter 
Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Door de coronamaatregelen zijn het  voor de 21 Hasseltse ontmoetingscentra 
barre tijden. Verhuringen aan verenigingen en privépersonen zijn al een hele tijd 
(gedeeltelijk) verboden. Hierdoor missen heel wat ontmoetingscentra belangrijke 
inkomsten in vergelijking met de andere jaren.

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Op het CBS van 17 december 2020 werd een principebeslissing goedgekeurd ter 
ondersteuning van deze ontmoetingscentra (2020_CBS_03297) voor de uitwerking 
van een subsidiereglement om de ontmoetingscentra te ondersteunen.

Dit reglement legt de principes vast voor de berekening en uitbetaling van de extra 
ondersteuning.

Argumentatie
Als ankerpunten in de wijken en facilitator van het socio-cultureel verenigingsleven 
is het nodig om de ontmoetingscentra gedeeltelijk financieel te ondersteunen.

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

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

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 principebeslissing 'Ondersteuningsmogelijkheden naar aanleiding van 
inkomstenverlies door Coronacrisis - Ontmoetingscentra' goedgekeurd door het 
college op 17 december 2020.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 23° van het decreet lokaal bestuur

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

Het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve 
subsidies.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

Bedrag: € 50.000,00
Volgnummer: MJP005624 - BE - Extra tussenkomst in de kosten van de 
ontmoetingscentra (reglement) (Noodfonds) 
Algemene rekening: 64900000 niet verplichte werkingssubsidies
Beleidsbudget

Totaal beschikbaar bedrag volgnummer: € 50.000,00
Restbudget: € 0

Advies
Financieel advies
Gunstig advies
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het stedelijk subsidiereglement 'Extra ondersteuning 
Ontmoetingscentra' goed, zoals vastgelegd in de bijlage die integraal deel uitmaakt 
van het besluit. 

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de toekenning van het basisforfait van € 1.000,00 per 
ontmoetingscentrum (vermeld in bijlage) goed.

Artikel 3
Dit reglement treedt in werking vanaf goedkeuring en loopt tot en met 31 december 
2021.

Artikel 4
De betalingen in het kader van dit reglement zullen gebeuren met het krediet 
ingeschreven in het exploitatiebudget van de meerjarenplanning, op algemeen 
rekeningnummer 64900000 (volgnummer MJP005624 - actienummer AC000748). 

Bijlagen
1. Reglement extra ondersteuning ontmoetingscentra.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_03297 - Princiepsbeslissing ondersteuningsmogelijkheden naar 

aanleiding van inkomstenverlies door Coronacrisis - Ontmoetingscentra - 
Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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Kader 
 

Door de coronamaatregelen zijn het voor de 21 Hasseltse ontmoetingscentra barre tijden. Verhuringen aan 
verenigingen en privépersonen zijn al een hele tijd (gedeeltelijk) verboden. Hierdoor missen heel wat 
ontmoetingscentra belangrijke inkomsten in vergelijking met de andere jaren. 

Op het CBS van 17 december 2020 werd een princiepsbeslissing goedgekeurd ter ondersteuning van deze 
ontmoetingscentra (2020_CBS_03297) voor de uitwerking van een subsidiereglement om de 
ontmoetingscentra te ondersteunen. 

Dit reglement legt de principes vast voor de berekening en uitbetaling van deze extra ondersteuning.  
 
 

Duur 
 

Dit reglement treedt in werking vanaf goedkeuring en loopt tot en met 31 december 2021. 

 

Aanvrager 
 
De door de stad erkende ontmoetingscentra (21). Zie lijst in bijlage. 
 
 

Aanvraagprocedure 
 
De aanvrager dient uiterlijk op 1 april 2021 volgende stukken in bij de dienst cultuur: 
 

• Jaarrekening 2019 

• Jaarrekening 2020 
 

De aanvrager die de gevraagde stukken niet of laattijdig indient,  zal enkel de basisforfait ontvangen.  
 
 

Principes berekening uit te betalen bedrag 
 
Het budget van € 50.000 zal als volgt verdeeld worden over de 21 Hasseltse ontmoetingscentra: 
 

• Elk ontmoetingscentrum ontvangt een basisforfait van € 1.000,00 (totaalkost €21.000,00) 
 

• Elk ontmoetingscentrum ontvangt een variabel bedrag van maximum € 2.500   
dat proportioneel berekend wordt op basis van het omzetverlies tussen jaarrekening 2019 en 2020 
(totaalkost € 29.000,00) 
 

• De berekening van de het variabel bedrag verloopt als volgt: 
 

o Berekening omzetverlies absolute waarde (€) per OC  (omzet € 2020 - omzet € 2019) = 
omzetverlies € 
 

o Berekening totaal omzetverlies alles OC’s (= som van alle omzetverliezen €) 
 

o Berekening proportioneel omzetverlies per OC t.o.v. totaal omzetverlies (omzetverlies € OC / 
totaalomzetverlies) x 100 = % omzetverlies per OC 
 

o Berekening uit te betalen variabel bedrag op basis van proportioneel omzetverlies per OC  
(€ 29.000 x % omzetverlies per OC) 
 

o Indien het berekend variabel bedrag hoger is dan € 2.500 wordt dit afgevlakt naar € 2.500 en 
komt het verschil tussen het berekend bedrag en de bovengrens terug in het proportioneel te 
verdelen budget voor de OCs die de bovengrens niet bereiken. 
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Uitbetaling 

 
 

Het basisforfait wordt uitbetaald na goedkeuring van het reglement.  
 
Het variabel bedrag kan pas berekend en uitbetaald worden na ontvangst van de jaarrekeningen.  
 
De uitbetaling van het variabel subsidiebedrag gebeurt na goedkeuring van het college van burgemeester 
en schepenen begin mei 2021. 
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BIJLAGE: lijst van erkende ontmoetingscentra 
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