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UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Vergadering van : 22 februari 2013 
 
Aanwezig :  Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes 
Benny en Thijs Bèr, schepenen, Vanschoenwinkel Johan, Leduc Jeannine, Ramaekers Chris, Jans 
Sandra, Knuts Luc, Pipeleers Herman, Punie Ellen, Billen Mario, Bosmans Ilse, Vandersmissen Stijn, 
Ottenburghs Dirk, Vanvoorden Mario en Beertens Marc, leden en mevr. Fabienne Proesmans, 
secretaris wnd. 
 

Punt 6 : Aanpassing Reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden. 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen verstrekt door lokale besturen; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 30.11.1999 houdende toekenning van toelagen aan adviesraden; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 29.12.2003 houdende ‘Reglement inzake toekenning van 
toelagen aan adviesraden’; 
 
Gelet op het feit dat dit reglement van toepassing is op de adviesraden en overlegstructuren die 
jaarlijks een aanvraag kunnen indienen tot het bekomen van een subsidie; 
 
Overwegende dat dit reglement een goede werking van de adviesraden wil ondersteunen, maar 
anderzijds wil voorkomen dat minder goed werkende adviesraden of adviesraden die weinig uitgaven 
hebben, aparte spaarpotten aanleggen van gemeenschapsgelden; 
 
Gelet op het voorstel om aan de adviesraden en de overlegstructuren de mogelijkheid te bieden om 
de volgende subsidies te bekomen: 
 
- werkingssubsidie  
- projectsubsidie 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.02.2013 om het bedrag 
van de jaarlijkse werkingssubsidie vast te stellen op 750 euro per jaar; 
 
Gelet op het voorstel dat er aanvullend op de werkingssubsidie een projectsubsidie kan aangevaagd 
worden voor projecten die op voorhand worden voorgelegd en goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat voor beide subsidies verantwoordingsstukken dienen ingediend te worden; 
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de toelichting van de voorzitter; 
 
Gelet op de bemerking van mevrouw Sandra Jans dat de voorgestelde bedragen laag zijn, dat 
adviesraden snel aan 750 EUR werkingsmiddelen zitten en dat door deze maatregel de autonomie van 
de adviesraden aangetast wordt; 
 
Gelet op de reactie van de voorzitter dat als de gemeentelijke adviesraden middelen krijgen van de 
gemeente voor hun werking, dat de gemeente de uitgaven van de adviesraden ook mag opvolgen en 
dat het door de invoering van dit reglement ook mogelijk is om een beter zicht te krijgen op hun 
werking. Daarnaast stelt de voorzitter dat de adviesraden geen evenementenbureaus zijn en dat zij in 
de eerste plaats in het leven zijn geroepen om advies uit te brengen; 
 
Gelet op de bemerking van de heer Benny Maes dat sommige adviesraden een betere werking hebben 
dan andere, maar dat alle adviesraden hetzelfde behandeld dienen te worden; 
 
Gelet op de bemerking van mevrouw Kristien Treunen dat de adviesraden vooral een goede planning 
moeten opmaken; 
 
Gelet op de bemerking van de voorzitter dat dit reglement geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd zal 
worden in de toekomst; 
 
Gelet op de bemerking van de heer Johan Vanschoenwinkel dat het terugbrengen van de 
werkingstoelage van 1.736 EUR naar 750 EUR een aanfluiting is op de democratie van de adviesraden, 
heel wat adviesraden hebben het moeilijk om rond te komen en met dit reglement worden zij ook 
administratief extra belast;  
 
Gelet op de reactie van de voorzitter dat het dossier dat ingediend dient te worden geen overdreven 
administratieve last met zich mee zal brengen;  
 
Gelet op de bemerking van mevrouw Jeannine Leduc dat zij zich afvraagt waarom de adviesraden niet 
op de hoogte zijn dat Ulbeca mogelijk wordt opgeheven. Voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen 
buiten Wellen, dient er ook een aanbod te zijn in eigen gemeente; 
 
Gelet op de besprekingen in de raad;  
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BESLUIT:  
 
met 13 stemmen voor : 
 
Billen Mario (sp.a–ROB) 
Bosmans Ilse (CD&V) 
Cabergs Johan (sp.a–ROB) 
Cornitensis Frank (sp.a–ROB) 
Knuts Luc (sp.a–ROB) 
Maes Benny (sp.a–ROB) 
Ottenburgs Dirk (CD&V) 
Pipeleers Herman (sp.a–ROB) 
Punie Ellen (sp.a–ROB)  
Ramaekers Chris (sp.a–ROB)  
Robeyns Els (sp.a–ROB) 
Thijs Bèr (sp.a–ROB) 
Treunen Kristien (CD&V) 
 
4 stemmen tegen: 
 
Jans Sandra (VLD) 
Leduc Jeannine (VLD) 
Vandersmissen Stijn (VLD) 
Vanschoenwinkel Johan (VLD) 
 
en 2 onthoudingen: 
 
Beertens Marc (N-VA) 
Vanvoorden Mario (N-VA) 
 
Het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden dd. 29.12.2003 wordt als volgt 
aangepast: 
 
Reglement inzake toekenning van toelagen (jaarlijkse werkingssubsidie en projectsubsidie) aan 
adviesraden en overlegstructuren: 
 
Algemene bepalingen: 
 
Artikel 1: 
Binnen de voorziene kredieten op het goedgekeurde budget, kan het college van burgemeester en 
schepenen of de gemeenteraad volgens de regeling en voorwaarden hierna vastgelegd, 
werkingssubsidies en/of projectsubsidies verlenen aan de gemeentelijke adviesraden en 
overlegstructuren.  
 
Artikel 2:  
De werkingssubsidie bedraagt 750 euro per jaar. 
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Het bedrag van de projectsubsidie is afhankelijk van de kost van het ingediende project. De 
projectsubsidie is cumuleerbaar met de werkingssubsidie. 
 
Toekenningsvoorwaarden: 
 
Artikel 3: 
De aanvragen voor een werkingssubsidie dienen toe te komen bij het college van burgemeester en 
schepenen voor 31 december van het lopend dienstjaar. Aanvragen die na 31 december ingediend 
worden, worden niet meer aanvaard. 
De aanvragen voor een projectsubsidie dienen op minimum 3 maanden voor de aanvang van het 
project ingediend te worden. De projecten waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd dienen 
voldoende omschreven te worden. 
 
Artikel 4: 
Elke aanvraag voor een werkingssubsidie moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken, met 
name : 
- een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoordingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het vorige dienstjaar én van de 

laatste stand van de financiële rekeningen. 
 

Elke aanvraag voor een projectsubsidie moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken, met name: 
- een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoordingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het vorige dienstjaar én van de laatste 

stand van de financiële rekeningen. 
- Een begroting van het lopende dienstjaar waarbij inkomsten en uitgaven (met specifieke financiële 

verantwoording van het ingediende project) duidelijk worden weergegeven. 
 
Artikel 5: 
Indien uit de stavingstukken blijkt dat op 31.12 van het vorige dienstjaar, een totaal positief saldo 
van 2.500 euro op de rekeningen van een adviesraad stond, wordt de subsidie niet toegekend.  
Hiervan wordt alleen afgeweken indien de betrokken adviesraad door middel van stavingstukken kan 
aantonen dat in het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, voor méér dan 2.500 euro aan 
uitgaven zijn voorzien of wanneer de begroting -  van het duidelijk omschreven en gemotiveerd 
project - aangeeft dat het project voor meer dan 2.500 EUR kosten met zich mee brengt. 
 
Artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvaarding van de 
verantwoordingsstukken en over de inhoudelijke beoordeling van de projectsubsidies.  De aanvragen 
voor projectsubsidies worden ook inhoudelijk beoordeeld. De projecten dienen een openbaar 
karakter te hebben. Ze moeten toegankelijk zijn voor iedereen van de beoogde doelgroep.  
De werkingssubsidies worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen.  
De projectsubsidie wordt, voor projecten tot 1.000 EUR, toegekend door het college van 
burgemeester en schepenen. Deze toekenning wordt steeds ter kennisgeving voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Projectsubsidies vanaf 1.000 EUR worden door de gemeenteraad goedgekeurd.  
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Slotbepalingen: 
 
Artikel 7: 
Dit reglement is van kracht vanaf 01.03.2013.  
 
Artikel 8: 
Een afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de betrokken adviesraden en overlegstructuren 
alsook aan de financieel beheerder van de gemeente. 
 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 
 

Op bevel : 
De Secretaris wnd. De Voorzitter 
get. Fabienne Proesmans   get. Els Robeyns 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 
 
Fabienne Proesmans          Els Robeyns 
Secretaris wnd. Burgemeester-Voorzitter 


