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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 06.11.2013

Het verslag van de vorige vergadering wordt kort overlopen en goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft intussen reeds akte genomen van dit
verslag en is akkoord gegaan met het door de sportraad uitgebrachte advies om
voortaan het voorziene bedrag (€2.000) voor organisatie van de jaarlijkse
kampioenenviering te herbesteden. Vanaf 2014 zullen deze kredieten dan ook in de pot
der impulssubsidies worden ondergebracht.
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GOEDKEURING VERNIEUWDE SUBSIDIEREGLEMENTERING

Begin 2013 werden door de nieuwe bewindsploeg alle voorheen toegepaste
subsidiereglementen ‘bevroren’ in afwachting van de opmaak van een vernieuwde
subsidiepolitiek. Aan de hand van een powerpointpresentatie schetst Robert Meert hoe de
vernieuwde subsidiereglementering er zou komen uit te zien voor wat de Londerzeelse
sportclubs aangaat. De volledige powerpointpresentatie zal ter vervollediging en als
aanvulling bij dit verslag worden gevoegd.
- De sportbeleids- en impulssubsidie blijven behouden, vermits deze decretaal verplicht
zijn binnen het geldende sportdecreet. Het is wel zo dat de pot voor de algemene
sportsubsidies naar beneden zal worden gehaald tot enkel nog datgene wat decretaal
verplicht is. Het totale subsidiebedrag voorzien voor impulssubsidies blijft wel ongeveer
status quo. Daarnaast is het aangewezen de volgende jaren de verdeelsleutel en
parameters van beide reglementen eens te herbekijken binnen de sportraad. Zo dringt
Bloso er bijvoorbeeld op aan om ook seniorenwerking binnen sportclubs te quoteren en in
aanmerking te nemen bij de subsidieverdeling.
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- Het subsidiereglement voor sportclubs zonder eigen infrastructuur blijft behouden mits
enkele wijzigingen. Zo bedraagt de gemeentelijke toelage –zowel voor clubs die gebruik
maken van privé als gemeentelijke infrastructuur- nog 50% met een maximumtoelage
van €2.000 daar waar dit voorheen 50% (bij gebruik van gemeentelijke infra) en 75%
(bij gebruik van privé-infra) bedroeg met een maximumtoelage van respectievelijk
€2.500 en €3.750. Verder werd inzake procedure ook de indiendatum der aanvragen
vervroegd naar 1 februari (voorheen 1 mei). Dit laatste om begrotingstechnische
redenen.
Besluit: De sportraad geeft een gunstig advies over het voorgelegde
investeringssubsidiereglement voor sportclubs zonder eigen infrastructuur.
- Ook het subsidiereglement voor sportclubs met eigen infrastructuur blijft behouden en
wordt door Robert Meert artikel per artikel overlopen. Volgende op- en aanmerkingen
worden hierbij door het bestuur van de sportraad aangebracht:
a) in artikel 2 (voorwaarden in verband met de club) is het bewijs van 5 jaar gericht
gevoerde jeugdwerking nog steeds weerhouden als criterium, dit ondanks precedenten
uit het verleden waarbij door het college hiervan werd afgeweken (cfr. subsidieaanvragen van VK Daltons en KFC Malderen) en vroeger advies van het vorige
sportraadbestuur terzake om dit criterium uit te sluiten. Bij stemming is het advies van
de huidige sportraad echter dit criterium toch te behouden en betrokken
subsidiereglement dan ook maar te laten gelden voor sportclubs die de voorbije 5 jaar
gericht gevoerde jeugdwerking kunnen bewijzen.
b) Inzake de te volgen procedure zoals vermeld in artikel 4 wordt aangegeven en met
meerderheid vanuit de sportraad geadviseerd dat het opportuun zou zijn de subsidieaanvraag steeds te laten vergezellen van 3 offertes zodat een afweging kan worden
gemaakt cfr. de wet op overheidsopdrachten.
c) Wat betreft de overgangsbepalingen zoals opgenomen in artikel 7 wordt erop gewezen
dat terugkeren naar 2007 teneinde te kunnen bepalen of een club de komende 6 jaar al
dan niet nog in aanmerking komt voor subsidiëring tot zolang het hen toegekende
maximumbedrag van €100.000 niet is overschreden, een rem is op de werking en
plannen van een aantal sportclubs. Door het bestuur van de sportraad wordt dan ook
met meerderheid van stemmen geadviseerd 2011 als referentiejaar op te nemen,
vermits in dit jaar de laatste aanpassing aan het desbetreffende subsidiereglement werd
doorgevoerd.
Besluit: De sportraad geeft een gunstig advies over het voorgelegde
investeringssubsidiereglement voor sportclubs met eigen infrastructuur, mits
aanpassing van artikel 4 en artikel 7 zoals hierboven geduid.
Nadat hoger vermelde subsidiereglementen ook zijn voorgelegd aan de bevoegde
gemeenteraadscommissie en bij gemeenteraadsbeslissing van december 2013 zullen
worden bekrachtigd, zullen deze effectief in werking treden.
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VASTSTELLING EN GOEDKEURING DER BELEIDS- EN IMPULSSUBSIDIES
2012-2013

Begin september werden door de sportdienst de nodige gegevens opgevraagd voor de
berekening van de algemene subsidie (subsidiepot: €25.000 – opengetrokken voor alle
sportclubs) en de impulssubsidie (subsidiepot: €15.025 – enkel voor sportclubs met
jeugdwerking).
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Vòòr de door het gemeentebestuur vastgestelde datum van 11 oktober 2013, kwam bij
de sportdienst de aanvraag van 21 sportclubs voor betoelaging toe op de daartoe
bestemde formulieren. Bij alle ingevulde aanvraagformulieren werden alle gevraagde
bijlagen gevoegd.
A)Sportbeleidssubsidies
Na toepassing van de subsidienormen en puntenschalen kunnen volgende algemene
subsidiebedragen (sportbeleidssubsidies) worden vastgesteld:

1. Olympia Londerzeel: € 813,32+ € 925,93
2. KFC Malderen: € 607,41+ € 493,83
3. Badminton Londerzeel: € 380,92+ € 493,83
4. Tennisclub Smash: € 792,72+ € 617,28
5. Dunkers: € 1.348,66+ € 617,28
6. SK Steenhuffel: € 813,32+ € 617,28
7. Delta Londerzeel: € 751,54+ € 617,28
8. Volleybalclub Iris: € 205,90+ € 123,46
9. VK Daltons: € 463,28+ € 246,91
10. TC Setpoint: € 586,82+ € 493,83
11. FC Sint-Jozef: € 875,09+ € 617,28
12. Pegasus: € 751,54+ € 493,83
13. Lorelei: € 1.225,12+ € 617,28
14. Jeugdvolleybal: € 1.183,94+ € 617,28
15. SK Londerzeel: € 1.986,96+ € 925,93
16. Duikclub Aquarius: € 669,18+€ 246,91
17. Judoclub Kumikata: € 607,41+ € 246,91
18. Volleyclub ‘Vedetten’: € 41,19+ €123,46
19. Turnkring Belgica: € 895,68+ € 617,28
20. Toets ’82: € 0 + € 123,46
21. ZVC Petrol Malderen: € 0 + € 123,46

= € 1.739,25
= € 1.101,24
= € 874,75
= € 1.410,00
= € 1.965,94
= € 1.430,60
= € 1.368,82
= € 329,36
= € 710,19
= € 1.080,65
= € 1.492,37
= € 1.245,37
= € 1.842,40
= € 1.801,22
= € 2.912,89
= € 916,09
= € 854,32
= € 164,65
= € 1.512,96
= € 123,46
= € 123,46
___________
€25.000,00

B) Impulssubsidies
Voor de berekening der impulssubsdies komen enkel sportclubs met jeugdwerking in
aanmerking met een verdeelsleutel op basis van trainerskwalificatie en bijscholing.
Na toepassing van de subsidienormen en puntenschalen kunnen volgende
impulssubsidiebedragen worden vastgesteld:
- Olympia Londerzeel:
= €1.265,47
- Badminton Londerzeel:
=€
80,35
- Tennisclub Smash:
= € 803,48
- Londerzeelse Dunkers:
= €1.988,60
- KFC Malderen:
=€
90,39
- SK Steenhuffel:
= € 682,95
- Delta Londerzeel:
= € 441,91
- TC Setpoint:
= € 321,39
- FC Sint-Jozef:
= € 773,35
- AC Pegasus:
= € 662,87
- Zwemclub Lorelei:
= €2.058,91
- Jeugdvolleybal Londerzeel:
= €2.048,86
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- KLSK Londerzeel:
- Turnkring Belgica:
- Judoclub Kumikata:

= €2.892,51
= € 492,13
= € 421,82
__________
€15.025,00

De effectieve uitbetaling van bovenstaande bedragen gebeurt nadat deze zijn
bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.
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TOELICHTING REORGANISATIE ZWEMBAD

Aan de hand van een Powerpointpresentatie licht Robert Meert de voornaamste krijtlijnen
toe welke een mogelijke reorganisatie van het gemeentelijk zwembad zouden kunnen
inhouden. Uitgangspunt is te komen tot een efficiëntere organisatie en uitsparing van het
huidige personeelsbestand wat zou moeten resulteren in een minder verlieslatend plaatje
dan momenteel het geval is. Het betreft evenwel een eerste draft die gebaseerd is op
advies van CCConsult, een auditbureau dat de voorbije maanden de werking van alle
gemeentelijke diensten in kaart heeft gebracht.
Voornaamste besproken punten:
- impact op personeelsformatie op niveau van redders, kassa en onderhoud i.f.v.
werkdrukmeting
- voorstel tot nieuwe openingsuren
- sluiting recreatief gedeelte zwembad tijdens welbepaalde openingsuren
- evenwichtsoefening clubzwemmen – vrij zwemmen voor baantjeszwemmers (voorstel is
om de trainingen van Lorelei meer te clusteren)
- mogelijkheid tot sluiting op Feestdagen (financiële oefening dienaangaande moet
worden gemaakt op basis van gegevens van de voorbije jaren)
- voorstel tot invoering van nieuwe tarievenstructuur i.f.v. Vlaamse gemiddelden
De volledige powerpointpresentatie zal ter vervollediging en als aanvulling bij dit verslag
worden gevoegd. Bedoeling is alvast het toegelichte voorstel verder uit te werken en te
finetunen om finaal tot een goedgekeurd totaalpakket te komen met de Krokusvakantie
2014 als richtdatum tot invoegetreding.
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GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD

Voorzitter Gilbert De Buyser overloopt –artikel per artikel- het modelreglement dat
enkele onderlinge afspraken beschrijft waarop elke adviesraad kan terugvallen tijdens
haar werking gedurende de lopende legislatuur.
De opmerking wordt gemaakt om artikel 2 en artikel 24 op elkaar af te stemmen wat de
aanwezigheid van het aantal stemgerechtigde leden betreft teneinde rechtsgeldig te
kunnen vergaderen en dito adviezen te kunnen uitbrengen, zijnde minstens de helft + 1.
Beide artikels zullen dan ook als dusdanig worden gewijzigd en een aangepaste en door
de sportraad goedgekeurde versie zal als bijlage bij dit verslag worden gevoegd.
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VARIA EN RONDVRAAG

- Jonas Van der Stighelen wenst graag een actieplan te zien om de aanslepende
problematiek rond de netheid van sporthal Londerzeel opgelost te krijgen. De douches
werden intussen wel reeds op punt gesteld en de leidingen toegedicht.
- Door diverse raadsleden wordt gepolst naar de stand van zaken inzake aankoop van
een nieuwe verlichtingspyloon voor buitensportcentrum Schaselberg gezien de donkere
en dus gevaarlijke toestand ’s avonds aldaar. Momenteel is het echter nog wachten op
een tweede offerte vooraleer te kunnen overgaan tot aankoop vanuit het
gemeentebestuur. Bedoeling is tegen eind 2013 dit dossier rond te hebben. Als
tussenoplossing en in afwachting hiervan wordt voorgesteld Jef De Wachter te vragen ’s
avonds steeds de verlichting van het B-terrein aan te steken.
- Catharina De Decker vraagt om de in de sportraadverslaggeving uitgebrachte adviezen
naar het college toe steeds grondig te funderen.
- Bij monde van Stijn De Smedt laat Delta Londerzeel weten dat ze afzien van de intentie
tot aanleg van een kunstgrasveld. Daarnaast laat deze club ook weten dat ze in
discotheek Carré een End of season-party plannen en hun voorzitter Guillaume Meeus
ontslag als voorzitter heeft genomen in de raad van bestuur. Vermits deze laatst
genoemde ook plaatsvervangend bestuurslid was voor de sportraad, zal er voor deze
functie in vervanging worden voorzien.
- Prosper De Smedt kaart de problematiek aan van zwerfvuil en sluikstorting rond de
glascontainer aan tennisclub Smash. Als oplossing wordt voorgesteld een betere
(zichtbaardere) plaatsing van deze container (kwestie van meer sociale controle te
genereren). Ook het voorzien in een degelijke verharding zou soelaas kunnen bieden.
- Veerle Pas informeert naar eventuele intenties vanuit het gemeentebestuur tot aanleg
van een Finse Piste. Deze mogelijkheid werd in het verleden reeds onderzocht, maar tot
op heden blijft het ruimtelijke aspect een belemmering om deze plannen verder te
kunnen ontwikkelen. Een mogelijke locatie die door de raad naar voren wordt geschoven
zijn de terreinen van SK Londerzeel waar rondom mogelijkerwijs een piste zou kunnen
worden gecreëerd.

Londerzeel, 03 december 2013
Piet De Pauw
Sportfunctionaris – verslaggever sportraad
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