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Openbare vergadering
Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra subsidies
aan GRIS-verenigingen in het kader van Covid-19
ondersteuningsmaatregelen
De gemeenteraad
Feiten en context
In het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen werd voor de vrijetijdsverenigingen
financiële steun ontvangen, maar voor de GRIS- verenigingen was dit niet het geval. Lokaal
Bestuur De Pinte wil ook de GRIS- verenigingen extra steun geven gezien ook hun werking zo
goed als niet is kunnen doorgaan door de covid-19 pandemie.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
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Motivatie stemgedrag
Alhoewel de fractie Ruimte uiteraard tevreden is dat er voor de verenigingen van de GRIS
eindelijk een reglement voorhanden is waarbij de Covid19-ondersteuning wordt geregeld,
onthoudt de fractie zich. Zij vindt het niet goed dat het bestaande reglement voor 2 jaar
wordt opgeschort en dat hierdoor nieuwe initiatieven of projecten niet mogelijk zijn. Andere
verenigingen worden niet langer gestimuleerd om rond internationale solidariteit te werken.
Bovendien is het reglement onsamenhangend en zijn de cijfers ook niet in overeenstemming
met wat werd voorzien in het goedgekeurd meerjarenplan onder post 649237, Premie Internationale solidariteit.
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging aan artikel 3.3 ter stemming voor te leggen en
waarmee éénparig akkoord wordt gegaan:
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"Behalve voor de inleefreizen zoals vermeld in artikel 3.1."
Met 15 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra subsidies
aan GRIS-verenigingen in het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen, zoals in de
bijlage aan dit besluit gehecht, goed.
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Gemeentelijk reglement
voor het verlenen van extra
subsidies aan GRIS-verenigingen
in het kader van Covid-19
ondersteuningsmaatregelen
goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 maart 2021
ARTIKEL 1. DOEL
Dit reglement heeft tot doel om de normale werking van de Pintse GRIS verenigingen tijdens
en na de coronacrisis extra te ondersteunen. Deze subsidie kan bovenop de subsidies komen
die voor 2020 en 2021 via andere gemeentelijke subsidiereglementen worden bekomen.
ARTIKEL 2. DOELGROEP
Voor de extra subsidie komen alle GRIS verenigingen in aanmerking die ook een
werkingstoelage en/of nominatieve bijdrage krijgen op basis van het subsidiereglement voor
Internationale Solidariteit.
ARTIKEL 3. BUDGET
3.1 In 2021 (werkingsjaar 2020) wordt een extra subsidie voorzien van 7.500 euro. Dit
bedrag is samengesteld uit 50% van het totale subsidiebedrag van 11.000 euro (5.500 euro)
+ 2.000 euro relancesubsidie.
De totale subsidie van 18.500 euro (11.000+7.500) wordt in 2021 uitgekeerd aan de GRIS
verenigingen. Voor de verdeling wordt er gekeken naar het gemiddelde van de totale
subsidies die in de werkjaren 2017, 2018 en 2019 werden uitgekeerd. Hiervan wordt een
percentage berekend. Dit percentage dient als basis voor de verdeling.
Indien een vereniging gedurende één van die jaren geen subsidie ontving wordt dat jaar niet
opgenomen in de berekening van het gemiddelde.
Inleefreizen van niet-GRIS leden kunnen wel nog ingediend worden en de verdeling hiervan
gebeurt conform het subsidiereglement van 29 september 2014 betreffende Internationale
solidariteit.
3.2 In 2022 wordt geen extra subsidie meer voorzien. De verdeling voor het werkingsjaar
2021 is aan dezelfde voorwaarden als bepaald in 3.1.
3.3 Het subsidiereglement goedgekeurd op 29 september 2014 wordt tijdelijk opgeschort en
is niet geldig voor de jaren 2021 en 2022. Behalve voor de inleefreizen zoals vermeld in
artikel 3.1.
ARTIKEL 4. AANVRAAG
Deze extra subsidie moet niet afzonderlijk worden aangevraagd. Zij wordt automatisch
toegekend op het moment dat de normale werkings- en nominatieve subsidie worden
toegekend.
ARTIKEL 5. INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan en loopt tot en
met 31 december 2022 en vervangt tijdelijk (voor de jaren 2020 en 2021) het
subsidiereglement van 29 september 2014 betreffende Internationale solidariteit.

