
Provincie West-Vlaanderen   UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 

Arrondissement Roeselare         VAN DE GEMEENTERAAD 

Gemeente 8880 Ledegem 

 

 

ZITTING VAN 26 APRIL 2001 

 

AANWEZIG : M. Paul Vanhie, Burgemeester-Voorzitter ; 

    Lieven Vandermersch, Geert Mestdagh, Moreen Dewolf en Germain  

  Vandenbussche, Schepenen ; 

  Antoon Denolf, Lucien Seynhaeve, Jozef Bostoen, Geert Wylin, 

  Geert Dessein, Wally Corneillie, Michel Taillieu, Bart Dochy,  

  Daniël Lagae, Raf Selschotter, Christine Gheysen, Marleen  

  Vansteenkiste, Greet Vanneste-Seurynck, Dominique Masquelin,  

  Marc Mestdagh, Mieke Vandendriessche-Ghekiere, Raadsleden ; 

    Geert Demeyere, Gemeentesecretaris. 
 

GOEDKEUREN VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR TUSSENKOMSTEN VOOR 

VERBROEDERINGEN TUSSEN LEDEGEMSE EN BUITENLANDSE VERENIGINGEN 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de gemeentewet, inzonderheid artikel 117 ; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 2 mei 1998 houdende goedkeuren verbroedering tussen de stad 

Warburg en de gemeente Ledegem ; 

 

Overwegende dat één van de doelstellingen van deze officiële verbroedering is de verenigingen van Warburg en 

Ledegem aan te moedigen en organisatorisch behulpzaam te zijn om met elkaar in contact te treden en bezoeken 

uit te wisselen ; 

 

Overwegende dat om bovenvermelde doelstelling te bereiken het wenselijk is dat het gemeentebestuur financieel 

tussenkomt in de kosten van verbroederingen tussen Ledegemse en buitenlandse verenigingen ; 

 

Overwegende dat naast de officiële verbroedering ook nog andere Ledegemse verenigingen nauwe contacten 

onderhouden met buitenlandse verenigingen ; 

 

Gelet op het ontwerp gemeentelijk reglement voor tussenkomsten voor verbroederingen tussen Ledegemse en 

buitenlandse verenigingen, opgemaakt door de werkgroep verbroedering dd. 28 maart 2001 ; 

 

Gehoord burgemeester Paul Vanhie in zijn toelichting ; 

 

Na beraadslaging ; 

 

BESLUIT : met 21 ja-stemmen 

 

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel.1.- Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de begroting van de gemeente Ledegem,  

                  kan een tussenkomst worden verleend aan Ledegemse verenigingen, voor de organisatie van  

  activiteiten die de relaties tussen Ledegemse en buitenlandse verenigingen tot stand brengen, in  

  standhouden of verbeteren. 

    Deze tussenkomsten worden verleend voor de reiskosten bij een activiteit in het buitenland en voor 



    de organisatiekosten in de eigen gemeente. 

 

Artikel.2.- Het doel van dit reglement is het bevorderen van uitwisselingen tussen buitenlandse en Ledegemse 

  verenigingen op het vlak van cultuur, sport, onderwijs, sociaal en economisch gebied en het  

  bevorderen van uitwisselingen van jongeren, volwassenen, ouderen, verenigingen en instellingen. 

 

Artikel.3.- De tussenkomsten worden verleend door het college van burgemeester en schepenen op advies van de

  werkgroep verbroedering. 

 

 

II. VERENIGINGEN EN LEDEN 

 

Artikel.4.- De aanvragende vereniging moet een werking hebben hoofdzakelijk op het grondgebied van de  

  gemeente Ledegem. 

 

Artikel.5.- Voor het bepalen van de tussenkomst in de reiskosten zal enkel rekening gehouden worden met de  

  deelnemers die : 

  - effectief lid of bestuurslid (met lidmaatschapsbijdrage) van de aanvragende vereniging zijn 

  - begeleider of mede-organisator van de activiteit zijn. 

 

Artikel.6.- Meerdere verenigingen kunnen samenwerken voor een gezamenlijke activiteit. 

  Iedere vereniging vraagt dan afzonderlijk voor zijn deel de tussenkomst aan. 

 

 

 

III. AANVRAGEN 

 

Artikel.7.- De vraag om tussenkomst in de reiskosten gebeurt bij middel van een gemotiveerde schriftelijke  

 aanvraag, in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, minstens drie maand vóór de  

 activiteit.  Teneinde het college in te lichten over de te voorziene kredieten wordt gevraagd dat  

 activiteiten, die voor de tussenkomsten bepaald in dit reglement in aanmerking komen, vóór de  

 opmaak van de begroting aan het college worden gemeld.  De begroting wordt gewoonlijk opgemaakt  

 in de maand oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van de activiteit. 

 

Artikel.8.- De aanvraag om een tussenkomst in de reiskosten dient volgende elementen te bevatten : 

  - plaats, data en duur van de geplande activiteit 

  - een programma van de geplande activiteit. 

  - lijst met het aantal en de namen van de deelnemers met vermelding van lid, bestuurslid, begeleider, 

    mede-organisator of sympathisant 

  - een offerte van de autocaronderneming 

 

Artikel.9.- De aanvraag om een tussenkomst in de kosten voor een plaatselijke organisatie dient volgende 

  elementen te bevatten : 

  - plaats, data en duur van de geplande activiteit 

  - een programma van de geplande activiteit, waarvan een officiële receptie één van de activiteiten is 

  - het bewijs dat de geplande activiteit volledig of gedeeltelijk openstaat voor de 

    gehele bevolking 

  - het bewijs dat de overnachting van de deelnemers van de buitenlandse vereniging gebeurt bij de  

   plaatselijke bevolking. 

 

 

Artikel.10.- Vooraleer te beslissen over de aanvraag zal het college van burgemeester en schepenen eerst advies 

    vragen aan de werkgroep verbroedering. 

 

 

IV.  BEDRAG VAN DE TUSSENKOMSTEN 

 

Artikel.11.-  Voor de deelnemers, zoals bepaald in artikel 5, aan een activiteit in de officiële partnerstad, wordt 

     een tussenkomst verleend van 75% van de reiskosten, met een maximum van 18 euro of 726 fr. per  



     lid. 

     De tussenkomst wordt berekend als volgt : 

 a) het totaal bedrag van de offerte van de autocaronderneming gedeeld door 50 

 b) vervolgens het bedrag bekomen in a) te vermenigvuldigen met de deelnemers, zoals 

      bepaald in artikel 5 

 c) 75% van het bedrag bekomen in b) tot maximaal 18 euro of 726 fr. per lid. 

 

Artikel.12.-  Indien er voor de activiteit een beperkt aantal deelnemers zijn, waardoor het inleggen van een  

 autocar te kostelijk is, wordt een tussenkomst verleend van 12 euro of 484 fr. per vervoerd lid, zoals  

 bepaald in artikel 5, in een wagen. 

 

Artikel.13.-  De tussenkomsten, bepaald in artikel 11 en 12, kunnen niet gecombineerd worden met andere 

 tussenkomsten en toelagen door gemeente Ledegem verleend ingevolge een ander gemeentelijk  

 reglement. 

 

Artikel.14.-  Voor de organisatie van een activiteit in Ledegem met deelname van een vereniging van de officiële  

 partnerstad, kan het college van burgemeester en schepenen een tussenkomst verlenen in de  

 kosten van de officiële receptie. 

 De tussenkomst in deze receptiekosten worden bepaald als volgt : 

 - bij deelname van 10 personen of minder uit de officiële partnerstad : 50 euro of 2.017 fr. 

 - bij deelname van 11 tot 20 personen uit de officiële partnerstad : 100 euro of 4.033 fr. 

 - bij deelname van 21 tot 30 personen uit de officiële partnerstad : 150 euro of 6.051 fr. 

 - bij deelname van 31 tot 40 personen uit de officiële partnerstad : 200 euro of 8.068 fr. 

 - vanaf 41 personen en meer uit de officiële partnerstad : 250 euro of 10.085 fr. 

 

 

V.  UITBETALING VAN DE TUSSENKOMSTEN 

 

Artikel.15.-  Vooraleer het gemeentebestuur tot de betaling overgaat, dient een verslag over de activiteit door 

 de deelnemende of organiserende vereniging aan het gemeentebestuur overgemaakt. 

 Dit verslag wordt opgenomen in info@Ledegem. 

 

Artikel.16.-  De uitbetaling van de tussenkomst, zoals bepaald in artikel 11, zal gebeuren op basis van een 

 factuur door de autocaronderneming rechtstreeks aan het gemeentebestuur toe te sturen. 

 

Artikel.17.-  De uitbetaling van de tussenkomst, zoals bepaald in artikel 12 en 14, zal gebeuren op voorlegging 

 van een vordering door de deelnemende of organiserende vereniging aan het gemeentebestuur. 

 

 

VI.  NIET-OFFICIËLE VERBROEDERINGEN 

 

Artikel.18.-  Voor activiteiten tussen Ledegemse en buitenlandse verenigingen (andere dan die van de officiële  

 partnerstad) kunnen tussenkomsten tot maximum 50% van de tussenkomsten, zoals bepaald in de  

 artikelen 11, 12 en 14, toegekend worden. 

 

 

 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting, 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD, 

 

De Secretaris,  De Burgemeester-voorzitter, 

get. G. Demeyere get. B. Dochy 

 

Voor eensluidend uittreksel, 

 

De Secretaris, De Burgemeester, 

 

 

G. Demeyere P. Vanhie 

mailto:info@Ledegem

