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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 oktober 2020
Besluit
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de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); 
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17 2020_GR_00339 Aanpassing subsidiereglement ter ondersteuning van 
verenigingsactiviteiten en besteding restmiddelen noodfonds in 
het kader van de coronacrisis: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Bondige toelichting
De Vlaamse Regering besliste op 2 juni 2020 over de verdeling van middelen vanuit een Vlaams 
noodfonds corona. Sint-Niklaas zal het budget onder andere aanwenden voor het stimuleren 
van verenigingsactiviteiten. Hiertoe keurde de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2020 
het subsidiereglement ter ondersteuning van verenigingsactiviteiten in het kader van de 
coronacrisis goed. Er worden een aantal aanpassingen aan dit reglement voorgesteld. 
Bijkomend werd het grootste deel van de middelen toegewezen aan verenigingen, 
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gezelschappen en instellingen, partners die via erkenning deel uitmaken van de 
adviesstructuren of waarmee de stad afspraken of convenanten heeft. Er wordt voorgesteld de 
restmiddelen ook toe te kennen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het subsidiereglement en het voorstel 
van besteding van het resterende bedrag goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Meerjarenplanning 2020-2025, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 
december 2019.

Argumentatie
Restmiddelen noodfonds
Begin juni riep de Vlaamse gemeenschap een corona noodfonds in het leven om het leed te 
verzachten in de sectoren sport, cultuur en jeugd. 87.300.000 EUR werd verdeeld aan de lokale 
besturen. Sint-Niklaas ontving 1.282.247,61 EUR.
In de gemeenteraad van 28 augustus 2020 werd het grootste deel van de middelen 
toegewezen:
- 520.000 EUR werd verdeeld over (sport-, cultuur-, jeugd- en welzijns-) verenigingen, 
gezelschappen en instellingen, partners die via erkenning deel uitmaken van de 
adviesstructuren of waarmee de stad afspraken of convenanten heeft.
- 300.000 EUR werd voorbehouden aan relance maatregelen, waarbij vooral werd gekeken naar 
organisatoren die initiatieven willen nemen om culturele, sportieve en andere manifestaties en 
evenementen te laten opstarten.
Er wordt voorgesteld om de resterende 462.247,61 EUR in kaart te brengen en toe te kennen.
Subsidiereglement
De coronacrisis heeft een zware weerslag gehad op de culturele en vrijetijdssector, op de 
evenementensector, op het gedeeld gebruik van het openbaar domein en op initiatieven die de 
sociale cohesie in onze stad versterken. Om initiatieven te stimuleren en financiële 
ondersteuning te bieden die moet toelaten aan de verstrengde coronamaatregelen te kunnen 
voldoen, werd een subsidiereglement ter ondersteuning van verenigingsactiviteiten in het kader 
van de coronacrisis opgemaakt. Mits er voldaan wordt aan enkele 
ontvankelijkheidsvoorwaarden kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen met een 
toelichting van hun project. Een jury beoordeelt deze projecten op basis van het 
subsidiereglement en legt een voorstel voor subsidie voor aan het college van burgemeester en 
schepenen.
Op basis van ontvangen aanvragen en vragen, worden een aantal voorstellen tot aanpassingen 
van het reglement gedaan:
- Aanvragers: momenteel kunnen enkel erkende verenigingen een aanvraag indienen. De jury 
ontving echter ook heel wat aanvragen voor projecten die ze waardevol acht. Er wordt 
voorgesteld om het reglement open te stellen voor iedereen.
- Termijn: op heden kunnen projectaanvragen ingediend worden voor projecten die 
plaatsvinden tot en met 31 december 2020 en die ten laatste worden ingediend op 1 december 
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2020. De verstrengde maatregelen zullen evenwel waarschijnlijk langer gelden. Er wordt aldus 
voorgesteld om de termijn te verlengen tot en met 30 juni 2021 (in te dienen tot en met 1 juni 
2021).
- Terugwerkende kracht: er vonden reeds een aantal waardevolle projecten plaats in de periode 
dat het subsidiereglement nog in opmaak was, alsook projecten die momenteel (nog) niet in 
aanmerking komen. Er wordt voorgesteld om het mogelijk te maken om met terugwerkende 
kracht subsidies toe te kennen voor waardevolle projecten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 19 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
het subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de coronacrisis als 
volgt aan te passen:
- het subsidiereglement open te stellen voor iedereen en dus niet enkel voor erkende 
verenigingen. Daardoor wordt de naam van het reglement ‘subsidiereglement ter ondersteuning 
van publieksactiviteiten in het kader van de coronacrisis’;
- de termijn te verlengen tot en met 30 juni 2021, wegens het waarschijnlijk aanhouden van 
veiligheidsmaatregelen;
- het mogelijk te maken subsidies toe te kennen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020.
Een exemplaar van het reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
akkoord te gaan om de resterende middelen van het noodfonds, meer bepaald het restbedrag 
van 462.247,61 EUR, reeds als volgt te besteden:
1. 100.000 EUR investeren voor de inrichting van ’t Bau-huis ter facilitering van evenementen;
2. 8.332 EUR voor de harmonieën;
3. een toelage voor de organisatoren van wielerwedstrijden:
- 3.000 EUR voor stadsbelangen (Sint-Niklaas), Wielerclub Gemeentebelangen (Nieuwkerken), 
Wielerclub Albertsvrienden (Puivelde), Belsele Sportief, Waaslandcross. Totaal = 15.000 EUR,
- 500 EUR voor gemeentebelangen Sinaai Centrum, Comité Duizend Appels, WAOD, wijkkermis 
Stenenmuur, wijkkermis Molenhoek, wijkkermis Leebrug. Totaal = 3.000 EUR;
4. een toelage voor de traditionele wijkkermissen: 12 x 600 EUR = 7.200 EUR;
5. 27.000 EUR in te zetten voor Stad van de Sint;
6. de KETNET uitzending 'de Helden on Tour': 20.000,01 EUR;
7. de organisatie van WARP Pré-Coup de Ville: 11.000 EUR;
8. 90.000 EUR voor de werking van de vzw ACCSI;
9. verhoging budget subsidiereglement ter ondersteuning van verenigingsactiviteiten in het 
kader van de coronacrisis: + 40.000 EUR (van 300.000 EUR tot 340.000 EUR);
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10. 9.000 EUR voor de aankoop van apparatuur om te streamen;
11. 10.000 EUR voor de aankoop van schuiltenten voor verenigingen die gebruik maken van 
stedelijke centra;
12. outreachende jongerenwerking, aanbod voor kinderen en jongeren die in kwetsbare 
situaties opgroeien: 100.000 EUR.

Artikel 3
het mandaat te geven aan het college van burgemeester en schepenen om het restbedrag van 
21.715,60 EUR in een latere fase toe te wijzen.

Bijlagen
Subsidiereglement ter ondersteuning van publieksactiviteiten in het kader van de coronacrisis

 
 
 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


