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Informatie bij dit besluit 

Toelichting 

De gemeente ondersteunt de lokale handelaarsverenigingen al via een 

subsidiereglement. In 2020 heeft het bestuur de subsidiëring van alle erkende 

verenigingen geanalyseerd en  voorstellen tot aanpassingen geformuleerd. Deze 

voorstellen werden voor advies voorgelegd aan de betrokken actoren.  

Het voorstel van aangepast subsidiereglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.  

Behandelend departement en dienst 

FINANCIËLE DIENST - Financiën 

Inhoudelijk verantwoordelijke 

Cindy VAN DRIESSCHE 

Consensus of Te bespreken 

Bespreekpunt 

Motivatie 

Aanleiding en motivering 

Het is wenselijk om de werking van de erkende verenigingen van lokale handelaars 

verder aan te moedigen. 

Uitvoering van de actie ' we herwerken de subsidiereglementen vrije tijd en senioren" - 

opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025  

Het dossier werd besproken op de commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

van 10 december 2020. 

Juridische gronden 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financieel 

Financiële impact 

De nodige middelen voor uitvoering van dit subsidiereglement werden in het 

meerjarenplan voorzien. 

https://suite-sint-pieters-leeuw.onlinesmartcities.be/do/agenda/view?id=3147


Besluit 

Artikel 1 

Er worden vanaf 1 januari 2021 aan de door het college van burgemeester en schepenen 

erkende handelsverenigingen, subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden 

hieronder. 

Artikel 2 

Bedragen subsidies 

 § 1. Basissubsidie 

Aan de erkende verenigingen wordt een basistoelage van 625,00 euro per jaar 

toegekend. 

De vereniging vraagt deze subsidie aan via het daartoe ontworpen “aanvraagformulier 

voor basissubsidie voor handelsverenigingen”.  

Dit aanvraagformulier wordt aangevuld met  

• een gedetailleerd verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige 

werkjaar van de organisatie 

• een financieel verslag over het vorige werkingsjaar, waarin de uitgaven en 

ontvangsten vermeld zijn 

 De aanvraag moet voor 31 december van het kalenderjaar waarvoor de subsidie 

aangevraagd wordt, ingediend worden. Met laattijdige ingediende aanvragen wordt geen 

rekening gehouden. 

§ 2. Jubileumsubsidie 

Elke erkende vereniging kan een subsidie krijgen voor een jubileumviering van 25 jaar 

(of een veelvoud hiervan) ten bedrage van € 250 of een ontvangst met receptie, 

aangeboden door het gemeentebestuur.  

Artikel 3 

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening van 

de organisatie. 

Artikel 4 

Als blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de 

voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester 

en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen van de betrokkene. 

Artikel 5 

Dit reglement heft het vorig subsidiereglement voor erkende handelsverenigingen van 19 

december 2019 op. 



 


