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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 april 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El 
Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); 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); mevrouw Freyja De 
Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, 
raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, 
raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Andy De Waele, Hoofdinspecteur

Verontschuldigd:
de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit)

12 2021_GR_00116 Subsidiereglement ter ondersteuning van publieksactiviteiten in 
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De gemeenteraad keurde in zitting van 23 oktober 2020 een subsidiereglement goed ter 
ondersteuning van publieksactiviteiten in het kader van de coronacrisis. Het betreffende 
subsidiereglement geldt voor activiteiten die plaatsvinden vóór juli 2021. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, gelet op de huidige stand van de coronamaatregelen, dit 
subsidiereglement te verlengen.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2020 betreffende de invoering van een 
subsidiereglement ter ondersteuning van publieksactiviteiten in kader van de coronacrisis.

Argumentatie
Gezien de evolutie van de coronacrisis en de bijhorende maatregelen wordt verwacht dat ook 
tijdens de zomer van 2021 nog maatregelen zullen gelden die een zware impact zullen hebben 
op evenementen. Daarom wordt voorgesteld het reglement te verlengen voor activiteiten tot en 
met september 2021, want momenteel geldt het voor activiteiten tot en met juni 2021. De 
voorgestelde verlenging ligt in lijn met de bevindingen van de jury die werd samengesteld voor 
de toekenning van de subsidies. Op datum van 29 maart 2021 was nog een bedrag van 186.045 
EUR beschikbaar. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V) en 5 onthoudingen 
(Vooruit, PVDA) 

Artikel 1
het subsidiereglement ter ondersteuning van publieksactiviteiten in het kader van de 
coronacrisis te verlengen tot en met september 2021.
Een exemplaar van het gewijzigde reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.  

Bijlagen
Subsidiereglement verenigingsactiviteiten coronacrisis
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


