Pagina 1 van 3
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ZITTING VAN 30 JUNI 2020
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Pieter Verheyden, Raadslid
An Wouters, Geert Bovyn, Schepenen
Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart,
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Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Theo Francken, Burgemeester
Ivan Vanderzeypen, Raadslid

Reglement betreffende jubileumtoelage socio-culturele verenigingen
Classificatiecode: 646 Verenigingen en hun activiteiten
Feiten en context
Socio-culturele verenigingen kunnen voor bestaansverjaardagen, respectievelijk 25, 50, 75, 100, 125,
150, 175 en 200 jaar, een jubileumtoelage ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen
de verenigingen aan bepaalde voorwaarden te voldoen zoals beschreven in het reglement.

Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur
Reglement betreffende jubileumtoelage socio-culturele verenigingen, goedgekeurd in college van
burgemeester en schepenen van 16 september 2019.
Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen d.d. 16 juni 2020 geeft een gunstig advies.
Argumentatie
Dit reglement heeft de ondersteuning tot doel van Lubbeekse socio-culturele verenigingen die een
jubileum van respectievelijk 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 jaar vieren. Het verenigingsleven is
een belangrijk weefsel in een gemeentelijke samenleving. Verenigingen brengen mensen samen,
maken mensen het mogelijk om gezamenlijk hobby’s te beoefenen.
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Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. Het reglement betreffende jubileumtoelage socio-culturele verenigingen als volgt goed te
keuren:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent een jubileumtoelage aan erkende socioculturele verenigingen voor bestaansverjaardagen volgens de normen en voorwaarden die hierna
worden vastgelegd en voor zover dit binnen de perken van de kredieten is die elk jaar in het budget
voorzien worden.
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied
Artikel 2.
Erkende socio-culturele verenigingen van Lubbeek, die een jubileum vieren, kunnen hiervoor in het
jaar van de viering een éénmalige premie krijgen van maximum 250 euro voor het organiseren van
een feest ter gelegenheid van respectievelijk het 25-, 50-, 75-, 100-, 125-, 150-, 175- of 200-jaar
bestaan van de vereniging.
Artikel 3.
Een aanvraag tot jubileumtoelage moet minstens 3 maand voor de aanvang van de feestviering
schriftelijk worden ingediend. Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de cultuurdienst of via de
gemeentelijke website. De nodige bewijsstukken betreffende het zoveel jarig bestaan van de
vereniging moeten worden bijgevoegd.
Artikel 4.
Na de feestviering dient de vereniging de verantwoordingsstukken in en zal de premie worden
uitbetaald. Enkel het bedrag waarvoor de verantwoordingsstukken zijn ingediend, zal worden
uitbetaald met een maximum van 250 euro.
Artikel 5.
Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt of iedere aanvraag voldoet aan de
voorwaarden van het reglement en kan om verduidelijking vragen.
Artikel 6.
Volgens de wet van 14/11/1983 en het gemeentelijk reglement van 13/3/1991 en 24/4/1991
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, moet iedere
trekker van een subsidie, de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet,
tenzij hij er door of krachtens de wet van vrijgesteld is, het gebruik ervan rechtvaardigen. De
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subsidietrekker is ertoe gehouden de subsidie terug te betalen als hij de subsidie niet aanwendt voor
het doel waarvoor zij hem werd toegekend.
Artikel 7.
In geval van ontbinding van de vereniging vóór uitbetaling van de toelage zal deze toelage niet meer
worden uitgekeerd.
Artikel 8.
Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9.
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020.
Art. 2. Deze beslissing bekend te maken overeenkomstig artikels 285, 286 en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Art. 3. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de provinciegouverneur.

Bijlage(n):
- Aanvraagformulier jubileumtoelage.pdf
- CBS Reglement betreffende jubileumtoelage socio-cul..-1.pdf
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