UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 27 februari 2007
Provincie LIMBURG
Stad 3840 BORGLOON

Aanwezig: Eric Awouters - burgemeester-voorzitter
Willy Roelands, Ludo Dedrij, Danny Deneuker, Rudi Deroulou, Els
Jansen, Wilfrid Colmonts, Elly Latet, Omer Vanderbeeken, Guy
Derriks, Jeanine Goffings, Jean Sente, Jo Feytons, Charlotta Ory,
Veronique Smets, Jeroen Bellings, Annelies Vandevelde, Christiane
Coenegracht, Loes Ory, Ludo Vansimpsen - raadsleden
Vera Leemans - secretaris
Afwezig: Charly Missotten - raadslid

Toelagereglement voor jubilerende verenigingen.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2002 waarbij in
het kader van de bijzondere evenementen een toelagereglement werd goedgekeurd voor jubilerende
verenigingen en waarbij het college op basis van dit reglement een voorstel deed aan de gemeenteraad;
Gezien het noodzakelijk is dit reglement aan te passen aangezien de laatste jaren tal van verenigingen
een aanvraag tot het bekomen van deze toelage indienden en niet in aanmerking kwamen gezien in het
huidig reglement pas vanaf het jubileum van 50 jaar een toelage wordt toegekend;
Gezien het huidig reglement dan ook best wordt uitgebreid en ook de verenigingen vanaf hun 25-jarig
bestaan in het toelagereglement worden opgenomen;
Gezien het wenselijk is dat de gemeenteraad zelf een reglement zou vaststellen en het college zou
machtigen om op basis van dit reglement een toelage toe te kennen;
Gezien de aanvragende vereniging moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen van dit
besluit;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gehoord het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: met eenparige goedkeuring.
Artikel 1. Met ingang van 1 maart 2007 wordt aan de jubilerende verenigingen een toelage toegekend
als volgt:
25-jarig bestaan
50-jarig bestaan
75-jarig bestaan
vanaf 100-jarig bestaan en om de 25 jaar
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€ 100,00
€ 125,00
€ 150,00
€ 185,00

Artikel 2. Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet de jubilerende vereniging voldoen aan
volgende voorwaarden:
-

de aanvraag moet schriftelijk gebeuren en worden gericht aan het college van
burgemeester en schepenen in het in artikel 1 vernoemde jubileumjaar waarin de
vereniging haar 25, 50, 75, 100-jarig bestaan viert.
het bewijs van oprichting moet bij de aanvraag worden gevoegd.
de vereniging moet gedurende de volledige periode waarvan sprake haar zetel
gevestigd hebben in de gemeente.
de vereniging moet het rekeningnummer vermelden waarop de toelage kan
worden gestort.

Artikel 3. Onder vereniging wordt verstaan “een groepering van personen die het gemeenschappelijk
en sociaal belang behartigen”.
Artikel 4. Politieke partijen komen niet in aanmerking voor deze toelage.
Artikel 5. Ingevolge artikel 9, 1° lid van de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen zijn bovenvermelde begunstigden van toelage
niet onderworpen aan de door deze wet opgelegde verplichtingen, met dien verstande dat volgende
bepalingen van toepassing blijven:
-

iedere trekker van een toelage moet deze toelage gebruiken voor het doel
waarvoor zij is toegekend (artikel 3 wet 14 november 1983).
de toelagetrekker is gehouden de toelage terug te betalen als hij de toelage niet
aanwendt voor het doel waarvoor zij hem werd toegekend (artikel 7, 1° wet 14
november 1983).

Artikel 6. Het toekennen van deze toelage is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de nodige
kredieten op de begroting.
Artikel 7. De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de toelage toe te
kennen aan de jubilerende verenigingen op basis van dit reglement.
Artikel 8. Dit besluit wordt conform artikel 252 van het gemeentedecreet overgemaakt aan de
provinciegouverneur.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
Op bevel:
De secretaris,
get. Vera LEEMANS

De burgemeester-voorzitter,
get. Eric AWOUTERS

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,
De secretaris,

De burgemeester,

Vera LEEMANS

Eric AWOUTERS
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