UITTREKSET UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
PROVINCIE
VTAAMS-BRABANT

GEMEENTE

t74S OPWTIK

ZITTING van

l

maart 2016

Aanwezig: MM. Mevr. foske Vermeir, raadslid - voorzitter;
Albert Beerens, burgemeester
lan Coucþ Pierre Van de Velde, fohan Deleu,
Mevr. Vera De Koster, Mevr,Inez De Coninck, schepenen;
Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert,
Mevr. Ania Haverals, William Engels, Mevr. Mariike De Vis,
Mevr. Ineke Robiins, Mevr. Arianne De Bondt, Mevr. Els Van
Buggenhout, Willy Segers, Mevr. Inge De Nil, feroen Eenens,
Mevr. Magda Vandeputte, Luc De Ridder, Mevr. Marieke De
Medts, Wouter Van Driessche en Roland Mortier, raadsleden
en Mevr. Katleen Biesemans, gemeentesecretaris

Dhr. Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter/lid van het College

Afuvezis

Punt 13

:

Goedkeuring reglement erkenning Opwiikse verenigingen.

De Raad,

Gelet op de mail van Kim Broodtaerts, voor de Sportdienst, dd. 9 september 20L5;

Gelet op het ontwerp opgemaakt door de voorzitter van'de cultuurraad, de heer Elwyn

Moerenhout;
Gelet op het advies van de cultuurraad dd.26 oktober 2015;
Gelet op het verslag van het college dd. 2B olçtober 2015 waarbij het college akkoord gaat
met het ontwerp en vraagt het advies in te winnen bij de betrokken adviesraden;
Gelet op de mail van Ineke Segers, voor de feugddienst, dd. 13 november 2015;
Gelet op het verslag van het college dd. 9 februa

ri

201.6;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15

260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht

juli 2005, in het bijzonder

de

artikelen 248 tot en met

;

van29 juni20L2 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;
Gelet op het decreet

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2072 betreffende de

inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van29 juni2012 tot wijziging van het Gemeentedecreetvan 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen)

BESLUIT

Artikel

l:

Artikel

1: Algemene bepalingen

Een jeugd-, sport- of cultuurvereniging, actief in de gemeente Opwijþ kan aan het
college van burgemeester en schepenen een aanvraag richten tot erkenning.

Een erkende vereniging kan genieten van alle voordelen die de gemeente Opwijk
specifiek voor hen voorbehoudt.

Artikel

2:

Aanvraagprocedure

richt een aanvraag tot erkenning aan het college van burgemeester
en schepenen, mits toevoeging van volgende documenten:
- samenstelling van het bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
penningmeester en bestuursleden).
- huishoudelijk reglement en/of de statuten.
- doelstellingen van de vereniging en soort van activiteiten.
- plaats van werking.
De vereniging

Artikel

3: Voorwaarden

tot erkenning

voor in de socio-culturele-,
sport- of jeugdsector en deze dienen georganiseerd te worden in de gemeente
Opwijk.
De aanvrager stelt in zijn doelstellingen activiteiten

Artikel4: Erkenning
Na advies door respectievelijk de cultuur-, sport- of jeugdraad beslist het college
in een gemotiveerde beslissing om de erkenning al dan niet toe te kennen. De
vereniging en de betrokken adviesraad worden hiervan in kennis gesteld.
Vanafhet ogenblik van erkenning kan de vereniging genieten van de voordelen
die door de gemeente en/of hogere overheid specifiek voor erkende verenigingen
voorbehouden zijn.

Artikel

S:

Opvolging

Na erkenning door het college van burgemeester en schepenen wordt de
vereniging toegevoegd aan de lijst van erkende verenigingen, gepubliceerd op de
gemeentelijke website en steeds beschikbaar op de dienst Vrije Tijd,
Kloosterstraat 7.
De erkende vereniging kan uiteraard ook lid worden van één of meerdere
gemeentelijke adviesraden [cultuur-, sport- of jeugdraad) mits hiervoor een
aanvraag te richten aan de bedoelde adviesraad. Zo kan de erkende vereniging
ook aanspraak maken op sectorspecifieke subsidies.

Artikel6: Controle
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle uitvoeren over
de gegevens, vermeld in de aanvraag. Als blijkt dat een vereniging onjuiste
gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een erkenning heeft gekregen,
kan het college van burgemeester en schepenen de erkenning van de vereniging
opschorten tot de correcte informatie wordt bezorgd.
Het college van burgemeester neemt dan een nieuwe beslissing terzake.

Artikel2

:

Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 april 2016.
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- de heer fan Couck - Schepen van Cultuur;
- de heer fohan Deleu - Schepen van Sport;
- mevrouw Vera De Koster - Schepen van feugd;
- mevrouw f eanine Van Nieuwenborgh - Cultuurbeleidscoördinator;
mevrouw Katrien Verbeek - Deskundige Cultuur
- mevrouw Katrien Meeus - Sport;
- mevrouw Ineke Segers - feugd;
- mevrouw Katlijn Copriau - Bestuurssecretaris;
- de heer Bart Verdoodt - Financieel Beheerder;
- mevrouw Evelien Beeckman, Nijverseelstraat 6, Opwijk
- de heer Lucien De Landtsheer, Eeksken 56, Opwijk
: de heer Elwyn Moerenhout, Mechelstraat 33, Opwijk

en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant,

Aldus beslist in voormelde zitting.

In opdracht:
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de

voorzitter,

get. Mevr. f. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijþ 3maart20\6

In opdracht:

Biesemans
Gemeentesecretaris

.

foske

Voorzitter

