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Openbare vergadering

Toekennen nominatieve subsidies 2o2o - versie GR2o1912lg
De gemeenteraad

Feiten en context
Op 18 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. þet cijfermateriaal
van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 4! 23o van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toeveftrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies,
Met BBC 2020 worden de nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het
vaststellen van het meerjarenplan 2O2O-2O25.
Daarom dient de gemeenteraad de nominatieve subsidies in een afzonderlijke reglement toe
te kennen.
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Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften. van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2OI9/4: strategische meerjarenplannen 2O2O-2O2S lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen

o

Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2OL9 waarbij het meerjarenplan ZOZO2025, deel OCMW werd goedgekeurd

Plaats in meerjarenplan en budget
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Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:
Gemeente De Pìnle
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Aftikel

1.
De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies 2020 toe volgens het document in bijlage
gehecht.

Aftikel

2.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals

opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
f\a controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
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