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Reglement houdende creditnotasubsidie voor activiteiten voor het goede doel
Feiten, context en argumentatie
In de beleidsnota van het meerjarenplan 2020-2025 werd, onder de rubriek
'ondersteuning van evenementen', een reglementering in het vooruitzicht gesteld voor
ondersteuning van activiteiten voor een goed doel, eventueel via een zogenaamde
creditnotasubsidie, resulterend in een korting voor gebruik van gemeentelijk materiaal
en/of infrastructuur.
Tot hier toe ontbrak er voor steun aan initiatieven voor het goede doel een
beslissingskader met accurate omschrijving van goede doelen, de omstandigheden en
voorwaarden waarin ondersteuning kon verleend worden.
De gemeenteraad keurde op 13 september 2019 een subsidiereglement goed voor
ondersteuning van lokale acties in het kader van De Warmste Week 2019.
Met de ervaringen uit deze reglementering wordt een voorstel gedaan voor een globale
regeling omtrent gemeentelijke steun aan activiteiten voor het goede doel.
Er wordt voorgesteld om hiervoor een afzonderlijk hoofdstuk onder te brengen in het
subsidiereglement 'gemeenschapsvormende activiteiten'. Daardoor kan er gebruik
gemaakt worden van een bestaand kader.
Een organisator van een activiteit voor het goede doel bekomt een creditnota tot
maximaal 125 euro op de samengetelde gemeentelijke facturen van materiaal en/of
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infrastructuur.
Het goede doel dient een sociaal karakter en een maatschappelijk doel te hebben binnen
de categorieën gezondheid, welzijn of slachtofferhulp.
Het hoofddoel van de activiteit zelf is het inzamelen van financiële of materiële steun
voor een goed doel waarbij de opbrengst van de activiteit, na aftrek van de
organisatiekosten, integraal gaat naar het vooropgestelde goede doel.
Strategie en financiën
PB2-AP3: De gemeente ondersteunt financieel en logistiek de organisatie van grote en
kleine evenementen.
PB2-ACT9: Gemeenschapsvormende activiteiten worden financieel ondersteund.
Dit omvat ook bijzondere projecten, initiatieven voor het goede doel, buurtinitiatieven en
jaarfeesten.
Voor de creditnotasubsidie is een bedrag van 10 000 euro voorzien op rekening
PB2-ACT9/0719-00/649664 van het exploitatiekrediet 2020.
Vorige beslissingen
 Beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2019: gemeentelijke
ondersteuning van lokale acties De Warmste Week 2019.
 Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2013: toelagereglement
gemeenschapsvormende activiteiten.
Hogere regelgeving
 Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40, §3 en artikel 41, 2de lid, 23°.
Beslissing
Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Beslist een artikel 23 toe te voegen aan het toelagereglement gemeenschapsvormende
activiteiten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 13 december 2013, als volgt:
HOOFDSTUK 11: CREDITNOTASUBSIDIE VOOR ACTIVITEITEN VOOR HET GOEDE DOEL
Artikel 23
§1. Een organisator van een activiteit voor het goede doel, die voldoet aan de
voorwaarden van §2. en §3., bekomt een creditnota tot maximaal 125 euro op de
samengetelde gemeentelijke facturen ‘signalisatie- en/of feestmateriaal’, en/of ‘gebruik
lokalen’ (zowel socio-culturele infrastructuur, als sportinfrastructuur). Dit indien de
tussenkomst voorafgaand aan de activiteit werd aangevraagd. Indien de tussenkomst
binnen de maand na de activiteit wordt aangevraagd, bedraagt de tussenkomst
maximaal 75 euro.
De creditnota wordt toegepast op de aangerekende retributies en tarieven voor gebruik
van signalisatie- en/of feestmateriaal en/of gebruik lokalen, met uitsluiting van boetes,
aangerekende kosten bij schade, verlies of in gebreke blijven bij het gebruik van
materiaal en/of lokalen, annuleringskosten, afhoudingen van waarborgen.
§2. Om in aanmerking te komen, moet het goede doel waarvoor de activiteit wordt
georganiseerd, voldoen aan volgende voorwaarden:
1. het goede doel heeft een sociaal karakter en een maatschappelijk doel binnen de
volgende categorieën: gezondheid (volksgezondheid algemeen, behandeling van ziekten
en zieken, zorg voor mensen met een handicap, …), welzijn (maatschappelijke en sociale
doelen, …) en slachtofferhulp;
2. het goede doel heeft een goed afgebakende organisatiestructuur. Indien het goede
doel een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is, bezit deze een financiële rekening op
naam van het goede doel;
3. Komen als goede doel niet in aanmerking: de algemene werking, inhoudelijke
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projecten of investeringsprojecten van de verenigingen en organisaties die hetzij een
nominatieve subsidie, hetzij op basis van een subsidiereglement een subsidie van de
gemeente ontvangen.
§3. Om in aanmerking te komen, moeten de aanvraag en de activiteit voldoen aan
volgende voorwaarden:
1. de aanvraag gebeurt door minstens twee personen die op een verschillend adres
wonen in de gemeente Wevelgem;
2. bij de aanvraag wordt het goede doel nader omschreven;
3. de activiteit vindt plaats op het grondgebied Wevelgem;
4. de activiteit staat open voor de ganse Wevelgemse bevolking en is publieksgericht;
5. de activiteit komt niet in aanmerking voor een andere financiële ondersteuning van het
gemeentebestuur, of de organisator verklaart geen andere gemeentelijke
tegemoetkoming aan te vragen;
6. het hoofddoel van de activiteit zelf is het inzamelen van financiële of materiële steun
voor een goed doel en wordt als dusdanig aangekondigd;
7. de opbrengst van de activiteit gaat, na aftrek van de organisatiekosten, integraal naar
het vooropgestelde goede doel;
8 een activiteit die wordt georganiseerd ten voordele van de eigen werking, komt niet in
aanmerking tenzij de reguliere werking van de organisator samenvalt met het goede doel
zelf, en dat de opbrengst besteed wordt aan een duidelijk omschreven project die een
sociaal karakter heeft en zich situeert in de categorie gezondheid, welzijn of
slachtofferhulp;
9. de activiteit brengt mensen samen. Collectes en werving op straat of huis-aan-huis
voor periodieke donatie komen niet in aanmerking.
§4. Uitbetaling
Voor de creditnota voor activiteiten voor het goede doel moet geen evaluatieformulier
worden bezorgd. Er kan steeds gevraagd worden om bijkomende informatie te bezorgen
over de activiteit en de juiste bestemming van de opbrengsten uit de activiteit.
Artikel 2
Voornoemd artikel is van toepassing vanaf 1 januari 2020. Voor de activiteiten die
plaatsvonden tussen 1 januari 2020 en 1 maart 2020, kan de aanvraag gebeuren tot
1 april 2020.
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