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Voorwerp

Noodfonds COVID-19 - goedkeuring maatregelen vrijetijd en
evenementen

In openbare vergadering
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.
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Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen.
Beslissing van de gemeenteraad van 18 juni 2020 betreffende het aanleggen van een
noodfonds COVID-19.
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juli 2020 betreffende
de akkoordverklaring met de voorstellen van de werkgroep coronafonds jeugd, sport,
cultuur en evenementen.
Feiten, context en argumentatie
De verenigingen hebben het lastig gehad tijden de lockdown en ook nu nog moeten ze
veel aanpassingen doen om terug te kunnen opstarten. Verschillende verenigingen zagen
hun inkomsten dalen. Evenementen gingen niet door en worden nog steeds geannuleerd.
Sponsors haken af... . Ook andere sectoren hadden te lijden onder de maatregelen van
de coronacrisis. De gemeente heeft een coronafonds opgericht waardoor er over de
verschillende sectoren heen steunmaatregelen kunnen genomen worden. Daarnaast
heeft de Vlaamse overheid aan de gemeente Kuurne een financiële steun gegeven van
145.000 EUR voor de jeugd-, sport-, cultuur- en evenementensector.
Er werd een werkgroep opgericht vanuit de verschillende politieke fracties om na te
denken over welke maatregelen er kunnen genomen worden. Deze werkgroep heeft twee
maal vergaderd en kwam met verschillende voorstellen naar voren.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar zitting van 14 juli 2020 kennis
genomen van de verschillende voorstellen en stelt zelf voor om de verschillende
voorstellen ook uit te voeren. Om deze uitvoering mogelijk te maken dient de
gemeenteraad ofwel de modaliteiten daartoe specifiek vast te leggen, ofwel waar nodig
afwijkingen of aanpassingen aan bestaande reglementen goed te keuren.
Verwijzingen
Gemeentelijk algemeen retributiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 12
december 2019 en latere wijzigingen.
Gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke
culturele infrastructuur, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2007 en
latere wijzigingen.
Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad, goedgekeurd in de gemeenteraad van
16 oktober 2014.
Gemeentelijk reglement betreffende het subsidiëren van (sociaal-) culturele en sportieve
evenementen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 november 2016.
Gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidie sport, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 22 december 2008.
Gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen en
organisaties, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 december 2009.
Gemeentelijk reglement betreffende de financiële ondersteuning van het plaatselijk
jeugdwerk, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 juni 2014.
Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning inzake
jeugdwerkinfrastructuur, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 en
latere wijzigingen.
Publieke stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voorstellen van de coronafondswerkgroep vrije tijd en
evenementen goed en geeft uitvoering aan deze voorstellen als vermeld in de volgende
artikels.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de volgende door het College reeds gemaakte
uitgaven om de gemeentelijke werking coronaveilig te kunnen organiseren:
- ongeveer € 10.000,00 voor corona-hygiëneboxen en coronaveilige inrichting van
gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur,
- € 8.000,00 voor de organisatie van minicinema's,
- € 5.227,20 voor de aanleg van een tijdelijke speelzone op de pui.
Artikel 3
In afwijking van het gemeentelijk algemeen retributiereglement, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 12 december 2019 en latere wijzigingen, beslist de gemeenteraad dat
1. alle permanente gebruikers van de culturele infrastructuur (zie artikel 12 § 4 van het
gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke
culturele infrastructuur, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2007 en
latere wijzigingen) vrijgesteld zijn van het betalen van huur voor het kalenderjaar 2020;
2. alle jeugdbewegingen vrijgesteld zijn van het betalen van huur (zie ook artikel 22 van
het huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdcentra, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 16 oktober 2014) voor het permanent gebruik van de gemeentelijke
jeugdwerkinfrastructuur voor het kalenderjaar 2020;
3. alle sportverenigingen vrijgesteld zijn van het betalen van huur voor de periode van
15 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2021.
Artikel 4
De gemeenteraad beslist om maximaal 30% van de huurkosten, verschuldigd voor
private infrastructuur, te subsidiëren aan jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, die
daarvan gebruik maken voor hun dagelijkse werking. De subsidie wordt toegekend onder
de volgende voorwaarden:
- De jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die in aanmerking willen komen, zijn erkend
door het gemeentebestuur en ontvangen derhalve werkingssubsidies.
- De hoofdmoot van de dagelijkse werking van de aanvragende jeugd-, sport- of
cultuurvereniging wordt in private infrastructuur georganiseerd. Maximaal 10% van hun
dagelijkse werking wordt in gemeentelijke jeugd-, cultuur- of sportinfrastructuur
georganiseerd.
- De aanvragende jeugd-, sport- of cultuurvereniging legt ofwel het huurcontract ofwel
de huurfacturen van het kalenderjaar 2019 voor, waaruit blijkt hoeveel maandelijkse of
jaarlijkse huur verschuldigd is.
- De subsidie bedraagt maximaal 30% van de verschuldigde huur voor het volledige
kalenderjaar 2020. Als het gemeentebestuur de vereniging in kwestie al een huursubsidie
verstrekt via een subsidiereglement of een samenwerkingsovereenkomst, dan bedraagt
de subsidie maximaal het precentage van de verschuldigde huur die niet door dat
subsidiereglement of die samenwerkingsovereenkomst gedekt is.
Artikel 5
In afwijking van het gemeentelijk algemeen retributiereglement, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 12 december 2019 en latere wijzigingen, beslist de gemeenteraad dat
elke Kuurnse vereniging kan beschikken over 1 joker om in het kalenderjaar 2021 een
zaal in de gemeentelijke culturele infrastructuur éénmalig gratis te gebruiken, en dit
onder de volgende voorwaarden:
- De Kuurnse vereniging is door het gemeentebestuur erkend en ontvangt derhalve
werkingssubsidies.
- De vereniging is ingedeeld in gebruikerscategorie 2 of 3, cf. artikel 3 van het
gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke
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culturele infrastructuur, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2007 en
latere wijzigingen.
- De joker kan enkel ingezet worden in de basisinfrastructuur die opgelijst is in artikel 4
van dit reglement.
- De joker kan enkel ingezet worden voor een éénmalige activiteit inclusief opbouw- en
afbraakperiode, maar niet voor regelmatig of permanent gebruik.
Artikel 6
Het door de Gemeenteraad beschikbaar gesteld subsidiebedrag (=SB) wordt als volgt
verdeeld:
Iedere club stuurt zijn trainingsschema van de referentieweek 21/09/2020 t.e.m.
27/09/2020 door naar de sportdienst met daarop vermeld welke ploegen er getraind
hebben, op welke uren en door welke trainer.
Er wordt per trainingsuur 1 punt gegeven voor een jeugdtrainingsuur door een niet
gediplomeerde trainer.
Er wordt per trainingsuur 3 punten gegeven voor een jeugdtrainingsuur door een trainer
met diploma initiator.
Er wordt per trainingsuur 4 punten gegeven voor een jeugdtrainingsuur door een trainer
met diploma instructor.
Er wordt per trainingsuur 5 punten gegeven voor een jeugdtrainingsuur door een trainer
met diploma trainer B.
Er wordt per trainingsuur 6 punten gegeven voor een jeugdtrainingsuur door een trainer
met diploma trainer A.
Artikel 7
In afwijking van artikel 8 § 3 van het gemeentelijk reglement betreffende het subsidiëren
van (sociaal-) culturele en sportieve evenementen, goedgekeurd in de gemeenteraad van
17 november 2016, wordt aan elke organisator van evenementen die in 2020 gepland
waren maar door de coronacrisis afgelast zijn, de helft van het in 2019 toegekende
subsidiebedrag uitbetaald.
Artikel 8
In afwijking van artikel 12 van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van
sociaal-culturele verenigingen en organisaties, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21
december 2009, worden de werkingssubsidies in 2021 berekend op basis van de werking
gerealiseerd in het werkingsjaar 2018-2019 in plaats van de werking gerealiseerd in het
werkingsjaar 2019-2020.
Artikel 9
De gemeenteraad beslist om de meeruitgaven die jeugdbewegingen hebben gemaakt om
hun kampen coronaveilig te organiseren, volledig te subsidiëren onder de volgende
voorwaarden:
- Enkel de volgende meeruitgaven komen in aanmerking: alle kosten voor
ontsmettingsmaterialen, voor de huur van sanitaire voorzieningen, en/of vervoer van
leden of materiaal, kortom alle uitgaven die rechtstreeks het gevolg waren van het
toepassen van het sectorprotocol. Voorzover de jeugdbeweging dergelijke kosten ook
vorig werkjaar heeft gemaakt voor hun kamp komt slechts het extra gedeelte in
aanmerking.
- De subsidie wordt toegekend na het voorleggen van de facturen of kasticketten.
Artikel 10
In afwijking van artikel 12 van het gemeentelijk reglement betreffende de financiële
ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19
juni 2014, worden voor de berekening van de in 2020 nog toe te kennen toelage voor
meerdaagse activiteiten het aantal overnachtingen in rekening gebracht van de kampen,
georganiseerd in het werkjaar 2018-2019 in plaats van in het werkjaar 2019-2020. Het
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College berekent deze toelage wel op basis van het aantal personen die effectief aan het
kamp in 2020 hebben deelgenomen.
Artikel 11
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere
uitvoeringsmodaliteiten van de beslissingen genomen in artikel 3 tot en met 10.
Artikel 12
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
Publieke stemming
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Voorzitter van de Raad,
(get.) Chris Delneste
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