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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 
 
 

 
 
Zitting van 12 december 2016 
 

Aanwezig 
 
 
 

 

Dames en Heren: Laenen Michel, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, 

Berden en Vandersmissen, Schepenen; Vandenrijt, Pauly, Boesmans, De Norre, Moyaers, Ector, 

De Waele, Orens, Berden, Graulus, Vanwing, Claes, Vanschoonbeek, Smeets, Lambrechts en 

Lowet; Raadsleden; Creten Nathalie, Stadssecretaris. 

 

Verontschuldigd 
 
 

 

Vanuytrecht Louis, schepen, 

Grosemans Karolien, schepen van rechtswege en OCMW- voorzitter. 
 

 
 
DE GEMEENTERAAD 

Toelage aan sportverenigingen die zelf instaan voor het onderhoud van hun buitenterreinen. 

 

 

Gelet op het beleid “sport voor allen” zoals dat is opgenomen in het gemeentelijk meerjarenplan goedgekeurd 

door de gemeenteraad van 6 januari 2014; 

 

Overwegende de noodzaak om het reglement “Toelage voor verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud van 

terreinen” aan te passen omwille van: 

- De sterk gestegen kostprijs voor het onderhoud van de terreinen;     

- De steeds hogere kwaliteitseisen die aan de terreinen worden gesteld o.m. gebruik van verf i.p.v. kalk voor 

de belijning, bemesting, drainage…; 

- Het toegenomen aantal terreinen; 

 

Gelet op het feit dat het eerste toelagereglement uit 1998 enkel rekening hield met het onderhoud van grasvelden 

door voetbalclubs en voorzag in een volledige dekking (100%) van de onderhoudskosten;  

 

Gelet op het feit dat in het vernieuwde reglement, van toepassing sinds 2008, een verhoging van het budget werd 

voorzien om naast voetbalclubs ook het onderhoud van het grasterrein van de hondenschool en de 

gravelterreinen te betoelagen, maar dat de toelage op dat moment nog slechts een dekking gaf van 50% van de 

onderhoudskosten van de terreinen; 

 

Gelet op het feit dat in de begroting 2016 onder artikelnummer  0740-00/6493000 

een subsidiebedrag van 20.000 euro is voorzien, t.o.v. 14.460 euro in de begroting 2015, om tegemoet te komen 

aan de gestegen kosten en het toegenomen aantal terreinen; 

 

Overwegende dat het budget stijgt met 38% maar dat de onderhoudskosten voor de grasvelden tussen 1998 en 

2015 zijn gestegen met 140%;  

 

Overwegende het voorstel om het bestaande reglement te wijzigen met doel tot een zo billijk mogelijke verdeling 

over alle betrokken clubs te komen, waarbij er rekening wordt gehouden met volgende parameters : 

- De effectieve onderhoudskost op basis van facturen 2015 van externe firma’s; 

- Totaal te onderhouden oppervlakte aan effectieve sportterreinen per club; 

- Intensiteit waarmee het sportterrein dient onderhouden te worden; 

- Een dekking van ca. 50% van de effectieve onderhoudskosten. 
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Overwegende dat deze toelage momenteel van toepassing is op de verschillende voetbalclubs, de tennisclub en de 

hondenschool; 

 

Overwegende de verwachting dat er in de nabije toekomst geen bijkomende terreinen in gebruik worden 

genomen, noch door de bestaande clubs, noch door nieuwe clubs;  

 

Overwegende dat er met de bedoeling om tot een zo billijk mogelijk verdeling te komen tal van scenario’s werden 

berekend en besproken met de sportraad en de betrokken clubs;  

 

Overwegende het voorstel om, na uitgebreide studie, binnen het reglement volgende verdeling te voorzien :   

- 80% van de subsidie voor de voetbalclubs  

- 16% van de subsidie voor de tennisclub 

- 4% van de subsidie voor de hondenclub 

 

Gelet op het positieve advies van de raad van bestuur van de sportraad; 

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 

Gelet op de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 

van gemeentelijke toelagen;  

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

 

Na bespreking; 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

 

Artikel 1. 

Navolgend reglement goed te keuren: 

 

TOELAGE AAN SPORTVERENIGINGEN DIE ZELF INSTAAN 

VOOR HET ONDERHOUD VAN HUN BUITENTERREINEN 

 

 

Artikel 1:  

Voor deze toelage komen sportverenigingen in aanmerking die:  

a) erkend zijn door het gemeentebestuur cfr het erkenningsreglement voor sportverenigingen van 

15 december 2008;  

b) lid zijn van de Stedelijke Sportraad; 

 

Artikel 2: 

De toelage kan enkel en alleen worden aangewend voor het onderhoud van de effectieve openlucht 

sportterreinen van de club. Dus terreinen die door de verenigingen structureel als trainings- en/of 

wedstrijdterrein worden gebruikt. 

Indien sportterreinen gebruikt worden door meerdere verenigingen zal de subsidie toegekend worden aan 

de vereniging die het beheer van het sportterrein voor haar rekening neemt. 

 

Artikel 3: verdeelsleutel  

De verdeelsleutel werd bepaald op basis van: 

- Het totaal aantal clubs (voetbal, tennis en hondenschool); 

- Effectieve onderhoudskosten op basis van facturen; 
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- Totaal te onderhouden oppervlakte en de intensiteit waarmee het terrein moet   onderhouden 

worden. 

 

De verdeling van de toelage gebeurt volgens volgende verdeelsleutel: 

a) Voor het onderhoud van de tennisterreinen wordt 16 % van het krediet voorzien; 

b) Voor het onderhoud van de voetbalterreinen wordt 80% voorzien;  

c) Voor het onderhoud van het grasterrein van de hondenschool wordt 4 % van het krediet voorzien 

omwille van de kleinere te onderhouden oppervlakte en omwille van de minder intense 

onderhoudskost.  

 

Artikel 4: regeling voetbalclubs 

Het bedrag per voetbalvereniging wordt berekend op basis van de te onderhouden sportoppervlakte met 

inbegrip van de neutrale zone rondom het speelveld.  

Zie volgende berekening; 

  

Totale oppervlakte aan voetbalterreinen die in aanmerking komt voor betoelaging: 

 X = A+B+C+D+E 

 

Waarbij  

A = totale oppervlakte van JVGH 

B = totale oppervlakte van Herk FC 

C = totale oppervlakte van Donk 

D = totale oppervlakte van Amandina VC 

E = totale oppervlakte van BS sport 

  

Bedrag per vereniging 

 __Y__ x (respectievelijk) A, B, C, D, E. 

     X  

Waarbij X = de totale oppervlakte aan voetbalterreinen van alle clubs. 

Waarbij Y = het totale subsidiekrediet voorzien voor de voetbalterreinen (cfr. art. 3). 

Waarbij A,B,C,D of E staat voor de totale oppervlakte per club.  

 

Artikel 5: aanvraag en werkwijze 

De vereniging, aanvrager, die in aanmerking wenst te komen voor deze toelage dient zijn toelageaanvraag 

in te dienen vóór 1 mei van het betrokken jaar bij de Dienst Sport, Sportcentrum Herkules, Ursulinenstraat 

1 te Herk-de-Stad. De aanvrager gebruikt hiervoor het ter beschikking gestelde aanvraagformulier. Het 

aanvraagformulier dient gedateerd en ondertekend te zijn.  

 

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent de toelagen op advies van de sportraad.  

De toelage wordt jaarlijks uitgekeerd. 

De toelage slaat terug op het onderhoud van de terreinen van het afgelopen sportseizoen. 

 

Artikel 6 

Het nieuwe reglement vervangt het reglement van 15 december 2008 en treedt in werking vanaf 12 

december 2016. 

 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit wordt in toepassing van de artikels 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 

juli 2005, en latere wijzigingen, overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur en aan: 

- De Dienst Sport, 

- De Dienst Financiën. 
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NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
De Secretaris,                                     De Voorzitter,   
W.g. Creten N.                                W.g. Laenen M. 
 

 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 13 december 2016. 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
De Secretaris,          De Voorzitter, 
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