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In openbare zitting vergaderd,
Subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden op grondgebied van
Lievegem: vaststelling
Bevoegd lid
Kim Martens , schepen
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 2°
Besluit van het college van burgemeester en schepenen over de principiële goedkeuring van het
subsidiereglement voor de organisatie van wielerwedstrijden op grondgebied van Lievegem
Feiten en motivering
Het bestuur wenst aan de organisatoren van wielerwedstrijden op het grondgebied van Lievegem
een financiële ondersteuning te bieden.
Een nieuw subsidiereglement dient hiertoe opgemaakt te worden.
Een overleg met organisatoren van wielerwedstrijden vond plaats op 27 januari 2020 waarbij het
ontwerp subsidiereglement werd voorgelegd en besproken.
In het college van burgemeester en schepenen werd het subsidiereglement voor de eerste maal
besproken.
Verschillende simulaties met verschillende uitgangspunten werden opgemaakt. Volgende
uitgangspunten werden weerhouden: een basistoelage voor veiligheid en ziekenwagen medische

dienstverlening per organisatie: € 250, subsidie voor elke categorie binnen één activiteit. De
erkende vereniging kan per jaar voor maximaal 3 wielerwedstrijden gesubsidieerd worden.
Financiële impact
In het meerjarenplan 2020 - 2025 is voor de uitvoering van het subsidiereglement voor de
organisatie van wielerwedstrijden op grondgebied Lievegem een krediet van 7.500 euro voorzien
onder jaarbudgetrekening xxxx/GBB-SPORT/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
De gemeenteraad stelt het subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden op het
grondgebied van Lievegem vast.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden op het grondgebied Lievegem
Grondslag
Artikel 1
Aan de organisatoren van wielerwedstrijden kan, binnen de perken van de beschikbare kredieten,
jaarlijks een subsidie worden toegekend. De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden die in
dit reglement zijn vastgelegd.
Artikel 2
Onder een wielerwedstrijd wordt verstaan een vergunde manifestatie met rijwielen in competitief
verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement.
Beschikbare subsidies en voorwaarden
Artikel 3
Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie gelden de volgende voorwaarden:
• de organisatie moet erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen en dus
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden bepaald in het algemeen erkenningsreglement;
• het vertrek en de aankomst van de wielerwedstrijd dient gelegen te zijn op het grondgebied
Lievegem;
• de organisatie moet de omstandigheden creëren die een sportief verloop van de wielerwedstrijd
mogelijk maken;
• de veiligheid van de renners, organisatoren, medewerkers en publiek moet ten allen tijde
gewaarborgd zijn en blijven;
• een organisatievergunning van een erkende sportfederatie kunnen voorleggen;
Artikel 4
Het bedrag van de subsidie wordt als volgt vastgesteld:
• Basistoelage voor veiligheid en ziekenwagen medische dienstverlening per organisatie: € 250
• Al naargelang de categorie van de wedstrijd:
elite met contract: € 1.000
elite zonder contract: € 500
beloften (U23): € 375
juniores (U19): € 375
nieuwelingen (U17): € 250
aspiranten: € 250
miniemen: € 250
masters: € 150
amateurs: € 150
gentlemen: € 150

De organisatie kan per jaar voor maximaal 3 wielerwedstrijden gesubsidieerd worden.
Artikel 5
Een erkende vereniging/organisatie die aanspraak maakt op subsidies via dit reglement kan geen
aanspraak maken op een andere gemeentelijke subsidies.
Subsidieaanvraag
Artikel 6
De aanvraag voor het bekomen van een subsidie gebeurt door het indienen van het (online)
subsidieformulier "Aanvraag subsidie wielerwedstrijd" te downloaden via de gemeentelijke website
of te verkrijgen via team evenementen.
Dit formulier dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de wielerwedstrijd aan het team
evenementen bezorgd te worden.
Bij het aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te
worden:
1. de wedstrijdvergunning van de erkende federatie
2. een kopie betalingsbewijs van de vergunning
3. promofolder, uitnodiging, aankondiging of ander bewijs
Na afloop van de wielerwedstrijd bezorgt de organisator aan het gemeentebestuur de officiële
uitslag van de wedstrijd.
Artikel 7
De uitbetaling van de subsidie gebeurt, na goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen, door overschrijving op het rekeningnummer van de organisator binnen de 2 maanden
na afloop van de wielerwedstrijd. De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging van zijn/haar
rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk per email mee te delen aan het gemeentebestuur.
Ten onrechte toegekende subsidies, verkregen op basis van verkeerde of valse inlichtingen, zullen
door het college van burgemeester en schepenen worden teruggevorderd.
Bijzondere bepalingen
Artikel 8
De organisatie dient in alle publicaties, met betrekking tot het wielergebeuren, zoals affiches,
programma's, uitnodigingen, strooibriefjes, persberichten enz. te vermelden "met medewerking van
het gemeentebestuur" samen met het logo van de gemeente.
Artikel 9
Indien er zich zaken voordoen die niet in het reglement zijn voorzien, zal het college van
burgemeester en schepenen hierin een princiepsbeslissing nemen.
Artikel 10
Bij betwisting over de erkenning van de vereniging of de toekenning van subsidies kan de
organisator een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de erkenning van
de vereniging of de toekenning van de subsidie van de aanvrager, schriftelijk of per mail gericht
worden aan het college van burgemeester en schepenen. Tegen beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen kan een beroep tot vernietiging bij de Raad van State worden
ingesteld.

Bekendmaking

Dit besluit wordt opgestuurd naar Team financiën.
Bekendmaking op de website.
Naar ABB via digitaal loket.
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