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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 19 FEBRUARI 2009
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline
SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw
Marina HANOT, raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris.

DAGORDE: REGLEMENT TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VERBONDEN AAN DE
SPORTBEOEFENING VAN EEN PERSOON MET EEN BEPERKING
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid (B.S. 04/05/2007.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 9
maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid tot het verkrijgen van de
impulssubsidies.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 november 2007 ter goedkeuring van het sportbeleidsplan
2007-2013.
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad op 2 februari 2009;
Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen,

BESLUIT:
Art. 1

Het Sociale Sport Reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Sociale Sport Reglement
Inleiding
In het sportbeleidsplan is er een hoofdstuk diversificatie in de sport opgenomen. Het is de bedoeling om in
kader van dit hoofdstuk bevolkingsgroepen die moeilijkheden ondervinden om aan het sporten te geraken te
helpen. Onder deze noemer kunnen onder andere senioren behoren , kansarmen, mensen met een
beperking, allochtonen etc.
Aangezien ook andere gemeentelijke organisaties budgetten hebben en acties voorzien naar enkele van deze
doelgroepen, hebben we vanuit sport gekozen om de middelen die voorzien zijn in het sportbeleidsplan te
voorzien voor de sportende inwoner van As met een beperking die wegens de vaak oplopende kosten voor
het beoefenen van hun sport benadeeld worden. Het is de bedoeling om tussen te komen in de
verplaatsingsonkosten en het lidgeld.
Eenmaal per jaar in de maand september zal er via de gemeentelijke infobladen en via de geijkte kanalen
een oproep gebeuren waarin mensen met een beperking die in en buiten onze gemeente sporten gevraagd
wordt zich kenbaar te maken aan de sportdienst.

De sportdienst zal dan naar de gekende personen een vragenlijst opsturen die de betrokken ingevuld dient
terug te bezorgen.
Op basis van de binnengekomen ingevulde vragenlijsten zal dan aan de hand van het subsidiereglement
Sociale Sport Mensen met een beperking het bedrag dat in het budget is opgenomen worden verdeeld.
Het reglement wordt geadviseerd door de sportraad en goedgekeurd op de gemeenteraad. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd om de effectieve verdeling van de gelden naar iedere aanvrager op het
schepencollege te behandelen i.k.v. recht op privacy.
Reglement tussenkomst in de onkosten voor sportbeoefening voor personen met een beperking
1.Personen met een beperking die gedomicilieerd zijn in As kunnen een tussenkomst krijgen in de kosten die
rechtstreeks verbonden zijn aan de beoefening van hun sport.
2. De kosten die ingebracht kunnen worden zijn verplaatsingsonkosten en het lidgeld.
3. Personen die in aanmerking wensen te komen voor deze tussenkomst, dienen het infoblad in te vullen en
terug te bezorgen aan de sportdienst. Dit blad vraagt informatie op i.v.m. adres van de betrokkene, aard
van de handicap, naam van de vereniging waar de sport wordt beoefend, het lidgeld per seizoen, de locatie
waar er de sportbeoefening plaats vindt, het aantal keren dat er per jaar een training of een wedstrijd plaats
vindt (vb 1 training per week 8 maanden en 1 wedstrijd per week 7 maanden per jaar), het aantal keren dat
de verplaatsing in het voorbije jaar effectief werd gedaan in functie van de sportbeoefening.
4. De betrokken personen verbinden zich er toe het infoblad waarheidsgetrouw in te vullen en de nodige
bewijsstukken mee te leveren. Onder bewijsstukken wordt minimaal verstaan het bewijs van lidmaatschap.
5. Bij de berekening van de transportkosten, wordt het bedrag per km genomen die ook aan
gemeentepersoneel wordt gegeven voor dienstverplaatsingen.
Per aanvrager wordt het aantal effectief uitgevoerde km (heen en terug) per jaar vermenigvuldigd met de
prijs per km. Dit is de effectieve verplaatsingskost per aanvrager.
De totale onkosten van een aanvrager is gelijk aan de effectieve verplaatsingskosten van de aanvrager
verhoogt met haar/zijn lidgeld.
6. De totale onkosten van alle aanvragers worden samengeteld. Per aanvrager wordt het procent berekend
dat zijn/haar kosten vertegenwoordigd in het totaal van onkosten van alle aanvragers. Elke aanvrager
maakt aanspraak op dat percentage van het bedrag dat voor sociale sport voor zien is in de begroting
(budget).
7. De tussenkomst die een aanvrager kan ontvangen, kan niet groter zijn dan som van de ontkosten van
deze aanvrager. Is dit wel het geval, dan zal deze persoon enkel de gemaakte kosten ontvangen.
Het resterende bedrag van de subsidies zal op basis van dezelfde formule opnieuw herverdeeld worden
onder de andere aanvragers waarvoor de toegekende de gemaakte kosten nog niet overschreed.
8. Het totale bedrag dat in kader van dit reglement wordt uitgekeerd kan het voorziene bedrag in de
begroting niet overschrijden.
9. De gemeentelijke sportdienst zal de aanvraag en de documenten die ter bewijs dienen meegestuurd te
worden controleren. Indien er fouten worden vastgesteld, zal de betreffende persoon gecontacteerd worden
door de sportfunctionaris. Na raadpleging van de betreffende persoon maakt de sportdienst een dossier op,
dat voor advies aan de sportraad wordt voorgelegd. Daarna zal het dossier overgemaakt worden aan het
schepencollege dat optreedt als arbitrage.
10. Bij vaststelling van opzettelijke fouten verliest de betrokkene het recht op deze toelage voor het lopende
en komende seizoen.
11. Dit reglement wordt voor het begin van elk nieuw seizoen geëvalueerd en eventueel aangepast.
Opmerkingen mogen steeds aan de sportfunctionaris worden gemeld.
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