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GEMEENTERAAD: 24-03-2023 
INWERKINGTREDING: 01-01-2023 

Stedelijk reglement welzijnssubsidies 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met dit reglement wil de stad - binnen de grenzen van de jaarlijks in 
het meerjarenplan voorziene kredieten - subsidies verlenen aan 
welzijnsorganisaties volgens de in dit reglement opgenomen criteria. 
 

 
Artikel 2. Voorwaarden 
 

 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de organisatie 
een juridische structuur hebben, met maatschappelijke zetel in Sint-
Niklaas en met werking op het grondgebied, of, indien de 
maatschappelijke zetel elders is gevestigd, met een aantoonbare 
werking op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. 
 

 
Artikel 3. Categorieën 
 

 
Voor de verdeling van subsidies in toepassing van dit reglement 
komen volgende categorieën van organisaties in aanmerking: 
 

1. voorzieningen die begeleiding, dagopvang of 
dagondersteuning en verblijf of woonondersteuning 
aanbieden voor personen met een handicap en die door het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
als zorgaanbieders erkend, vergund, gemachtigd, 
gesubsidieerd of geregistreerd worden; 

 
2. voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg, erkend en 

gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Opgroeien; 
 

3. consultatiebureaus Kind en Gezin, erkend en gesubsidieerd 
door het Vlaams Agentschap Opgroeien; 

 
4. maatwerkbedrijven, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams 

Departement Werk en Sociale Economie. 
 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze 
 

 
1. Voorzieningen die begeleiding, dagopvang of 

dagondersteuning en verblijf of woonondersteuning 
aanbieden voor personen met een handicap 

Er wordt een basistoelage voorzien van 500 EUR. 
 
Het overige gedeelte van het in het meerjarenplan voorziene krediet 
zal jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen worden 
verdeeld  
- in het geval van begeleiding, dagopvang of dagondersteuning: 
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op basis van het aantal prestaties van deze voorzieningen; 
- in het geval van verblijf of woonondersteuning: 
op basis van het aantal plaatsingsdagen van deze voorzieningen. 
 

2. Voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg 
Er wordt een basistoelage voorzien van 500 EUR. 
Het overige gedeelte van het in het meerjarenplan voorziene krediet 
zal jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen worden 
verdeeld  
- in het geval van ambulante begeleiding:  
op basis van het aantal prestaties van deze voorzieningen; 
- in het geval van residentiële opvang en begeleiding: 
op basis van het aantal hulpverleningstussenkomsten van deze 
voorzieningen. 
 

3. Consultatiebureaus Kind en Gezin 
Er wordt een basistoelage voorzien van 200 EUR. 
Het overige gedeelte van het in het meerjarenplan voorziene krediet 
dat aan de verschillende Sint-Niklase consultatiebureaus Kind en 
Gezin voor hun vrijwilligerswerking wordt uitbetaald, zal jaarlijks door 
het college van burgemeester en schepenen worden verdeeld op 
basis van het aantal raadplegingen in de consultatiebureaus. 
 

4. Maatwerkbedrijven 
Er wordt een basistoelage voorzien die 10 % bedraagt van het 
beschikbare krediet. 
Het overige gedeelte van het in het meerjarenplan voorziene krediet 
zal jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen worden 
verdeeld op basis van het aantal erkende doelgroepwerknemers, 
uitgedrukt in voltijds equivalenten, bij deze maatwerkbedrijven. 
 
De toelage die aan een organisatie wordt toegekend, kan nooit meer 
bedragen dan 1/3 van het te verdelen bedrag binnen de 
desbetreffende categorie, indien slechts één organisatie een aanvraag 
zou doen. 
 

 
Artikel 5. Aanvraag en 
bewijsstukken 
 

 
Aanvragen tot subsidiëring moeten vóór 31 maart worden ingediend 
en hebben betrekking op het afgelopen kalenderjaar. Bij de aanvraag 
moet een jaarverslag van de werkzaamheden gevoegd worden. 
 
Het definitieve bedrag van de subsidies, berekend op basis van de 
ingediende aanvragen, wordt jaarlijks door het college van 
burgemeester en schepenen vastgesteld.  
Het college van burgemeester en schepenen kan de maatregelen 
nemen die het nodig acht om, vooraleer tot uitbetaling over te gaan, 
de gegevens te controleren die door de organisaties meegedeeld 
worden. 
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Artikel 6. Controle en sancties 
 

 
De aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of 
vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager 
onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of 
gedeeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling van de 
subsidie. 
 

 
Artikel 7. Algemene bepalingen 

 
Alle betwistingen over dit reglement en de toepassing ervan worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het stedelijk reglement welzijnstoelagen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 24 oktober 2010, wordt opgeheven. 
 
 

 


