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FINANCIEN - FINANCIEN - TOELAGEN AAN VERENIGINGEN - TUSSENKOMSTIN DE
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN AAN VERENIGINGEN MET EEN EIGEN
ACCOMMODATIE
Inleiding

Herwin De Kind

Situatieschets

e Sint-Gillis-VVaas was vennoot van definancieringsintercommunale FINGEM.
e Via Fingem tekende Sint-Gillis-Waas in op de kapitaalverhoging van EGPF

WWEvoor een bedrag van 354.300 euro of 3.543 aandelen.

e Deze participatie levert een geschatte jaarlijkse opbrengst op van 60.000

euro.
e De participatie in EGPF van Fingem werd overgenomen doorcvba Zefier.

e De gemeenteraad besliste op 2 juli 2015 om een deel van de inkomsten uit
deze participatie aan te wenden om een toelage te geven aan diverse
verenigingen met eigen infrastructuur als tussenkomstin de kosten van het

elektriciteitsverbruik.

Verantwoor-

ding

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
e in het kader van de klimaatdoelstellingen wil Sint-Gillis-Waas volop inzetten
op energiezuinige maatregelen;
e aan de toelage die de verenigingen de voorbij vier jaar ontvingen, hing
enkel het engagement om tegen eind 2016 ter gelegenheid van de

eerstvolgende contractverlenging of vernieuwing te opteren voor 100%
groene stroom;

e door aan de toelage de voorwaarde te koppelen dat de vereniging moet
aantonen dat de toelage wordt gebruikt om energiezuinige maatregelen te
treffen, worden de verenigingen gestimuleerd om maatregelen te nemen die
het klimaat ten goede komen;

e de mogelijkheid wordt geboden om de toelage voor 5 jaar in één keer op te
vragen zodat de verenigingen ook grotere energiezuinige maatregelen
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kunnen inplannen;

e de vereniging die hiervan gebruik wenst te maken, moet haar dossier
indienen bij het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en

schepenen zal het dossier beoordelen op basis van de relevantie van de
voorgestelde energiezuinige ingrepen;

e verenigingen die geen energiezuinige maatregelen kunnen voorleggen

zullen niet langer van de toelage kunnen genieten;
e verenigingen die sinds 1 januari 2018 reeds stappen ondernamen om

energiezuiniger te werken, worden geacht hun facturen voor te leggen aan
het gemeentebestuur om verder te kunnen genieten van de toelage;
e voor de periode van 1 januari 2018 tot en met4 juli 2019 komt slechts 50%
van de maximale toelage per vereniging in aanmerking;
e bij budgetwijziging 2019/1 50.000 euro bij te voorzien;

e in de meerjarenplanning 2020-2025 worden voor deze maatregel de

volgende middelen ingeschreven in het budget: voor 2020 100.000 euro en
voor budget 2021 50.000 te voorzien;
e verenigingen kunnen pastoelagen krijgen zolang dit binnen hetjaarlijks
vooropgesteld budgetpast.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:

e de gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2015 toelagen aan verenigingen —
tussenkomstin de kosten van elektriciteitsverbruik van verenigingen met
een eigen accommodatie
Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

Wetten
Reglementen

e de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1

De toelage tussenkomstin de kosten van elektriciteitsverbruik van
verenigingen met een eigen accommodatie wijzigen naar toelage
tussenkomstin energiebesparende maatregelen.
De toelage wordt vanaf 2020 gekoppeld aan het nemen van energiezuinige

maatregelen.

Artikel 2
De toelage wordt per vereniging beperkttot vijfmaal het jaarbedrag, dat de
voorbije vier jaren werd toegekend.
Artikel 3
De toelage kan voor de volgende vijf jaar in één keer of meerdere keren
opgevraagd worden.
Artikel 4
Indien een vereniging reeds energiezuinige maatregelen getroffen heeft,
kunnen facturen uit periode van 1 januari 2018 tot en met4 juli 2019 aan het
college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden. Voor deze
facturen is een tussenkomst mogelijk van maximaal 50% van detotale

toelage waar de vereniging recht op heeft voor de komende vijf jaar. De
facturen daterend na 4 juli 2019 kunnen voor 100% van de beschikbare
toelage in aanmerking komen.
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Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen te machten om door de

vereniging voorgelegde dossiers te beoordelen, dit na en op basis van het
advies dat wordt opgemaakt door de dienst Wonen.
Artikel 6
Voor 2019 bij budgetwijziging 50.000 euro bij te voorzien.
Voor 2020 een budget van 100.000 euro te voorzien.
Voor 2021 een budget van 50.000 euro te voorzien.

Artikel 7

Dit besluit is onderworpen aan het algemeenbestuurlijk toezicht zoals

bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).
Stemresultaat:
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