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15. Wiizipirip voor betoelnpiitp vrrn itrbilerertrle veretiipinperr.
Met 23 stentntert voor, GEEN stettrttren tegeri en GEEN ot7fhot1dir7gen

De Gemeenteraad,
In openbare vergadering,
Gelet op het Getnee~iteraadsbeslt~it
van 25.1 1.1996 betreffende "Itivoereti gemeentelijk
subsidiereglement inzaken het verlenen van een extra toelage naar aanleiditig van jubilea voor
verenigingen aangesloten bij de erkende ge~neentelijkeadviesraden";
Gelet op het Gemeenteraadsbesl11itvan 1I .12.2001 betreffende de onizetting van BFR naar EUR.
Overwegende dat liet aangewezetl is otn een zesjaarlijkse indexering door te voeren;
Overwegende dat liet College kan gemachtigd worden om aanpassingen aan dit reglement door te
voerefi en aan te passel1 aan de bestaande toestand;
Overwegende dat het bestaande reglement naar inlioud toe kati geacttialiseerd en herschikt
worden;
Gelet op art. 42 van liet Gemeentedecreet;
Op voorstel van liet College;
BESLUIT
Artikel 1
In artikel4 worden de toelagen als volgt vastgesteld :

Artiltel 2
Een nieuw artikel 5 wordt toegevoegd met als titel "Indexering" :

"De torievert isordeit zesjamlijks geiitrlereerd iizet iitgaitg vntzrlf01/01/2016.
Wet Collepe
eit Schepezteit isordt zerrtnclttizd
- vart Bzrrpenteester
- on?de verrrtelcle toelapeit iiz
mtikel4 vait dit besltrit anit te passeit oait de geiiideseerde prijzeii. "
Artiltel 3
A~tikel5 wordt artikel 6. "Dit besltrit vervaitgt het gecoordiiteerd beslzrit lJalt11 decentber 2001
erz gaat irz 11rrriaf 1jaiitrari 2009. "
Artikel4 : Gecoiirdineerd Besluit
Over te gaan tot goedkeuring van het reglement voor jubilerende verenigingen aangeslotet~bij een
erkende gemee~itelijkeadviesraad als volgt :
Artikel 1
De gemeente Wingene vereleent een extra toelage aan verenigingen die respectievelijk htn~
25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan, inclnsief een veelvoud van 25 jaar boven de 100 jaar
viering. Het betrefi een extra subsidie boven de gewone subsidie.
Artikel2
De extra toelage wordt verleend aan de Wingense verenigingen die minstens 3 jaar lid zijn
van de alge~nenevergadering van 6611van de erkende ge~neentelijkeadviesorganen.
A1tikel3
De extra toelage nloet schriftelijk aangevraagd worden bij het college van bnrgemeester en
scliepenen voor liet jubileumfeest. De aanvraag nloet liet nodige bewijsmateriaal bevatten
over de historiek van de vereniging, eel1 beknopte activiteitenkalendel. van het werkjaar en
Iiet programma van de jnbileumviering.
Artikel 4
Volgelide extra toelagen worden toegekend
Voor een 25-jarig bestaan
Voor eel1 50-jarig bestaan
Voor een 75-jarig bestaan
Voor een 100-jarig bestaan
Voor een veelvoud van 25 boven 100-jarig bestaan

75,OO €
150,OO €
225,OO €
300,OO €
300,OO €

Artikel 5 : Indexering
De tarieven worden zesjaarlijks ge'itidexeerd (net ingang va~iaf01/01/2016. Het College
van Burgemeester en Schepenen wordt getnaclitigd om de vermelde toelagen in A~tikel4
van dit besluit aan te passen aan de ge'indexeerde prijzen."
A1Zikel6
Dit besluit vervangt Iiet gecoordineerd besluit van 11 dece~nber2001 en gaat in vatiaf I
januari 2009.

Artikel 5
Het College vat1 Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
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