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In dit reglement legt de Gemeente Oosterzele de voorwaarden vast voor:  

• Het krijgen van een erkenning als Oosterzeelse vereniging 

• Het aanvragen van werkingssubsidies door erkende verenigingen 

• Het aanvragen van subsidies voor projecten door verenigingen en individuen 

 

ERKENNING VAN DE VERENIGING 

Artikel 1 
De aanvraag dient te gebeuren via een aanvraagdossier tot erkenning, dat ingediend 
wordt ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, en dient aan te tonen 
dat de vereniging voldoet aan de erkenningscriteria.  
 

Artikel 2 
Een erkenning als vereniging biedt de volgende rechten: 

• Het recht om een stemgerechtigde afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad, die aansluit bij het 
maatschappelijk doel van de vereniging, aan te duiden.  

• Het recht om subsidies aan te vragen zoals voorzien binnen dit gemeentelijke 
subsidiereglement ten vroegste een jaar na de erkenning van de vereniging.  

• Het recht om gebouwen van het AGB De Kluize te huren aan het gunsttarief voor 
erkende verenigingen op voorwaarde dat een gunsttarief voorzien is binnen het 
tariefreglement van het desbetreffende gebouw.  

• Een vrijstelling tot het betalen van een retributie voor het aanplakken van affiches 
zoals vastgelegd in het gemeentelijke retributiereglement op voorwaarde dat een 
vrijstelling voorzien is binnen het gemeentelijk retributiereglement van de 
gemeente. 

 

Artikel 3 
Elke organisatie die een erkenning wil bekomen, moet een aanvraag indienen. Deze 
aanvraag moet ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Dorp1, 9860 Oosterzele. De aanvraag omvat een in te vullen formulier dat ter beschikking 
gesteld wordt door het gemeentebestuur, samen met de nodige bewijsstukken.  
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies aan de bevoegde gemeentelijke 
adviesraad. 



 

Reglement voor de gemeentelijke erkenning van verenigingen, de aanvraag van werkingssubsidies voor 
erkende verenigingen en projectsubsidies 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies en geeft, 
maximum vier maand na de aanvraag tot erkenning, al dan niet erkenning.  
 

Artikel 4 
De erkenning blijft gelden zolang de vereniging of organisatie blijft voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde 
beslissen om de erkenning in te trekken mits een grondige motivering en na advies van 
de gemeentelijke adviesraad.  
 

Artikel 5 
Elke vereniging of organisatie die in aanmerking wil komen om erkend te worden door de 
Gemeente Oosterzele moet voldoen aan onderstaande erkenningsvoorwaarden:  
 

• De zetel of het werkingsgebied van de vereniging moet zich in Oosterzele situeren.  

• De vereniging moet worden geleid door een bestuur van minimaal drie leden.  

• De vereniging moet een welbepaald doel nastreven. Dit doel wordt uitgeschreven in 
een missie en een visie. De afvaardiging in een gemeentelijke adviesraad zal 
gebeuren op basis van het aangegeven maatschappelijk doel en de uitgeschreven 
missie en visie. 

• De vereniging mag geen winstoogmerk nastreven.  

• De vereniging moet toegankelijk zijn voor iedereen.  

• De vereniging moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen afsluiten voor haar leden. De vereniging moet een keuze maken uit één 
van onderstaande verzekeringen en bewijs hiervan toevoegen bij het 
aanvraagdossier: 

a. De verzekering van de overkoepelende organisatie 

b. Een private verzekering 

c. De vrijwilligersverzekering aangeboden door provincie Oost-Vlaanderen 

 

WERKINGSSUBSIDIES VOOR ACTIVITEITEN VAN ERKENDE VERENIGINGEN 

 

Artikel 6 §1 
Binnen de mogelijkheden van het jaarlijks door het gemeentebestuur voorziene budget, 
kan onder bepaalde voorwaarden een subsidie toegekend worden aan erkende 
verenigingen. Afhankelijk van het werkingsgebied van de organisatie wordt de aanvraag 
door het college van burgemeester en schepenen ter advies overgemaakt aan de 
betrokken gemeentelijke adviesraad 
 

§2 
De werkingssubsidies worden toegekend per kalenderjaar. Zij worden uitbetaald in het 
jaar volgend op het bewezen werkjaar. Een erkende vereniging moet minstens 1 jaar 
activiteiten op regelmatige tijdstippen hebben uitgeoefend. Bij het indienen van de 
aanvraag tot subsidiëring, moet de erkende vereniging dus minstens één jaar 
voorafgaande werking kunnen aantonen.  
 

§3 
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Bij de aanvraag tot erkenning van een vereniging zal het gemeentebestuur eveneens 
bepalen welke gemeentelijke adviesraad adviseert over de subsidieaanvragen van deze 
vereniging. Deze toekenning zal gebeuren op basis van het maatschappelijk doel van de 
vereniging. 
Een vereniging kan ervoor kiezen te zetelen in meerdere adviesraden maar kan slechts 
één keer aanspraak maken op een subsidie. Deze subsidie komt uit het voorziene budget 
dat het gemeentebestuur vastlegt per maatschappelijk doel.  
 

§4 
Elke erkende vereniging die een subsidie wil, moet een aanvraag indienen. Deze aanvraag 
moet ten laatste op 1 april ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en 
schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele. De aanvraag omvat een in te vullen formulier dat ter 
beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur, samen met de nodige 
bewijsstukken.  
Afhankelijk van het werkingsgebied van de organisatie wordt de aanvraag na registratie 
op het gemeentehuis ter advies overgemaakt aan de betrokken gemeentelijke adviesraad.  
 

§5 
Indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens verstrekt worden of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet strikt worden nageleefd, kan het college van 
burgemeester en schepenen, de op grond van dit reglement toegekende subsidies, geheel 
of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging schorsen voor verdere subsidiëring. 
De voorzitter van de vereniging tegen wie dergelijke maatregel wordt overwogen, wordt 
hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hij/zij heeft het recht binnen de veertien dagen 
bezwaar aan te tekenen, waarna het college van burgemeester en schepenen beslist op 
basis van het bezwaar en de voordracht van beslissing met motivatie.  
 

SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN 

 

Artikel 7 §1 
Cultuurraad 
De werkingssubsidie zal een wisselend bedrag zijn dat vastgesteld wordt op basis van 
berekeningen waarbij de aanvragers een aantal punten bekomen. Het beschikbare 
werkingskrediet wordt gedeeld door het totaal aantal punten waardoor men de waarde in 
geld bekomt per punt. Vermenigvuldigen van de waarde in geld van één punt met het 
totaal per organisatie bekomen aantal punten, geeft de werkingssubsidie voor die 
organisatie. 
 

§2 
Bijeenkomsten, bestuurs- of andere vergaderingen voorbereidend aan een activiteit 
gelden niet als activiteit of als op te geven voor het verkrijgen van subsidies. Er wordt 
verondersteld dat die uitmonden in een subsidieerbare activiteit. Een activiteit kan door 
een vereniging op het werkingsverslag slechts één maal vermeld worden.  
 

• aantal actieve en/of betalende leden residerend in Oosterzele (de schijven voor het 
bepalen van de punten voor deze leden zijn als volgt: van 1 tot 20 (2 punten), van 
21 tot 50 (5 punten), van 51 tot 100 (7 punten) en meer dan 100 (10 punten)).  

• deelname aan vergaderingen van de culturele raad: per bijgewoonde zitting of 
activiteit van deze raad (algemeen, in werkgroep of bestuur) 3p 
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• aan de activiteiten georganiseerd door de cultuurraad wordt een puntensaldo van 
100 punten toegekend die dan wordt verdeeld onder de meewerkende verenigingen 
pro rata het aantal medewerkers. 

• via een eigen activiteit actief deelnemen aan de werking van de cultuurraad of 
gemeente (activiteiten bewijsbaar georganiseerd door de cultuurraad of de 
gemeente waaraan de betrokken vereniging of organisatie gratis heeft meegewerkt) 
20p 

• activiteiten in Oosterzele georganiseerd en gebracht of uitgevoerd door de eigen 
vereniging en bedoeld voor een ruim publiek. 20p 

• activiteiten in Oosterzele die worden georganiseerd door een vereniging van de 
cultuurraad of door meerdere verenigingen in het geval van coproducties en 
waaraan de vereniging(en) zelf niet actief deelneemt. 5p 

• activiteiten die niet plaats vinden in Oosterzele of activiteiten die worden ingericht 
enkel voor de leden 2p 

• deskundige begeleiding eigen aan de werking (dirigent, regisseur, ...). Deze niet 
eenmalige begeleiding moet noodzakelijk zijn voor de eigen werking (dirigent, 
regisseur, ...), deze toelage wordt toegekend per kalenderjaar. 25p 

• het nodig hebben van materiaal eigen aan de werking (muziekinstrumenten, 
partituren). Het puntenaantal is slechts een fractie van de werkelijke kostprijs en 
dient dan ook als steun gezien te worden en niet als vergoeding, laat staan volledige 
vergoeding. 

 

Artikel 8 §1 
Feestcomité 
Elke erkende vereniging die een aanvraag indient voor een werkingssubsidie en een 
werkingsgebied heeft met minder dan 2 000 inwoners, heeft recht op de basissubsidie. 
 

§2 
Elke erkende vereniging die een aanvraag indient voor een werkingssubsidie en een 
werkingsgebied heeft met meer dan 2 000 inwoners, heeft recht op de basissubsidie. Deze 
basissubsidie wordt aangevuld met een extra bedrag per aangesneden schijf van 500 
inwoners. 
 

Artikel 9 §1 
Jeugdraad 
De beschikbare werkingssubsidies worden gelijkmatig verdeeld over de verschillende 
erkende verenigingen na het indienen van een subsidieaanvraag bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 

§2 
Naast deze werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven biedt de Gemeente, dankzij 
financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid, ook nog volgende specifieke subsidies 
aan, elk met hun eigen toekenningsreglement: 

• Kampsubsidie  

• Subsidie voor duurzame en milieubewuste infrastructurele aankopen/aanpassingen 
van Oosterzeelse jeugdwerkinitiatieven  

• Subsidie renovaties aan lokalen van Oosterzeelse jeugdwerkinitiatieven  
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• Subsidie voor terugbetaling van gevolgde kadervorming  

• Subsidie voor brandveiligheidsvoorzieningen van Oosterzeelse 
jeugdwerkinitiatieven en huisvesting 

• Subsidies voor overkoepelende activiteiten binnen het Oosterzeelse jeugdwerk.  

 

Artikel 10  
Land-en Tuinbouwraad 
Het aantal punten per vereniging wordt bepaald volgens onderstaande puntenverdeling 
gebaseerd op de werking van het voorbije kalenderjaar. 
 
Bijeenkomsten, bestuurs- of andere vergaderingen voorbereidend aan een activiteit, 
gelden niet als activiteit voor het verkrijgen van subsidies. Er wordt verondersteld da t die 
uitmonden in een subsidieerbare activiteit. Een activiteit kan door een vereniging op het 
werkingsverslag slechts eenmaal vermeld worden.  

Aantal leden van de vereniging 
• aantal actieve en/of betalende leden residerend in Oosterzele (de schijven voor het 

bepalen van de punten voor deze leden zijn als volgt: van 1 tot 20 (2 punten), van 
21 tot 50 (5 punten), van 51 tot 100 (7 punten) en meer dan 100 (10 punten) 

 
Deelname aan de vergaderingen van de LTB-raad  

• deelnemen aan vergaderingen van de LTB-Raad: per deelname 2 punten per 
bijgewoonde zitting (algemeen, in werkgroep of bestuur) of activiteit van deze raad 
(lees: meewerkend aan de activiteit)  

 
Activiteiten eigen aan de vereniging 

• tentoonstellingen, sneukeltochten, debatten, studiedagen, e.d. met een directe 
impact op de land- en tuinbouwbelangen of een specifieke werking voor de brede 
landelijke bevolking van minimum ½ dag = 30 punten. 
Het betreft hier activiteiten georganiseerd door de eigen vereniging en waarvoor 
publiciteit dient gemaakt te worden om extern publiek aan te trekken. Dit dient 
bewezen te worden door voorlegging van een persknipsel en/of reclame en/of 
affiche en/of strooibiljet of andere zaken waarin het initiatief aan een ruim publiek 
kenbaar gemaakt wordt. Hieronder wordt verstaan: activiteiten bedoeld voor een 
ruim publiek die organisatorisch veel werk vragen en in Oosterzele plaats vinden.  

• idem bovenvermelde, doch beperkt tot een ½ dag = 15 punten.  
• andere tentoonstellingen, debatten, studiedagen opengesteld voor het publiek, doch 

slechts voor één specifieke doelgroep of handelend over één specifiek onderwerp = 
10 punten 

• lezingen en/of voordrachten opengesteld voor het publiek =  10 punten (bv.  
infoavond, lezingen, voordrachten en film opengesteld voor het ruime publiek) 

• vormingswerk opengesteld voor het publiek: 10 punten (Een cursusreeks telt als 
een activiteit en mag niet meerdere keren worden aangegeven)  

• organisatie van een wandel- of zoektocht in Oosterzele, opengesteld voor het 
publiek en met duidelijke klemtonen op de agrarische en landelijke troeven van de 
gemeente = 10 punten 

• literaire producties, publicaties e.d. gefocust op één of meerdere aspecten van de 
land- en tuinbouw en/of de problematiek van de landelijke bevolking, ruimer dan 
de leden van de betrokken vereniging en gekoppeld aan een voorstelling naar het 
brede publiek toe = 5 punten  
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• inzegening van een nieuw bedrijf, opengesteld voor de buurtbewoners = 5 punten 
 

Artikel 11 
Seniorenraad 
De seniorenraad geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over de 
subsidieaanvragen die aanleunen bij het maatschappelijk doel van de Seniorenraad.  
Elke erkende seniorenvereniging die een subsidieaanvraag indient, krijgt een 
basissubsidie. 
Het saldo van de beschikbare middelen wordt verdeeld onder de aanvragers volgens 
volgende verdeelsleutel. Elke erkende seniorenvereniging die een subsidieaanvraag 
indient, krijgt een punt per 50-plusser wonende in de deelgemeente van hun 
werkingsgebied. Om de waarde van een punt te bepalen wordt het totaalsaldo van de 
beschikbare middelen gekoppeld aan het totaal aantal punten over de verschillende 
verenigingen. 
 

Artikel 12 
Sportraad 
Sportverenigingen of organisaties die in meerdere gemeenten actief zijn of landelij k en 
provinciaal georganiseerd zijn, mogen bij hun aanvraag enkel die gegevens opgeven die 
betrekking hebben op hun werking in Oosterzele waarbij de band met Oosterzele moet kunnen 
aangetoond worden. Onder sportverenigingen wordt verstaan de clubs waar sportactiviteiten 
worden uitgeoefend die voorkomen op de lijst van de door Bloso of BOIC erkende sportfederaties 
of confederaties. 
 
De erkende verenigingen worden in een van de onderstaande groepen ingedeeld:  

• Basketbal- en volleybalsport 
• Andere sportverenigingen 
• Wielertoeristenclubs 
• Wielerwedstrijden 
• Ondersteuning jeugdwerking 

 
Voor elke groep voorziet dit reglement de verdeling van de werkingssubsidie. De waarde 
van een punt wordt berekend door het totaal aantal verdeelde punten gelijk te stelle n aan 
het totaal te verdelen bedrag. 
 

• Basketbal- en volleybalsport 
 

o Voor clubs aangesloten bij de K.B.B.B., V.V.F. 
▪ per ploeg in competitie: 2 punten 
▪ organisatie evenement: 5 punten 
▪ bonus van 5 punten voor aangesloten jeugdspelers (onder de 18 jaar) 

– minimum 10 jeugdspelers 
 

o Clubs aangesloten bij een erkende federatie en actief deelnemend aan een 
wekelijkse competitie. 

▪ organisatie evenement: 5 punten 
 

o Recreatieclubs niet aangesloten bij een federatie. 
▪ organisatie evenement: 5 punten 
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• Andere sportverenigingen 
 

o Turnen, gevechtssporten, jogging, wandelen, badminton 
▪ per schijf van 20 leden 1 punt of per ploeg in competitie 2 punten 

(verzekeringspolis kunnen voorleggen) 
▪ organisatie evenement: 5 punten 
▪ bonus van 5 punten voor aangesloten actieve jeugdspelers of 

jeugdsporters (onder de 18 jaar) – minimum 10 jeugdspelers of –
sporters 

 
• Wielertoeristenclubs 

o Aangesloten clubs bij de K.B.W.B. of W.B.V.: 
▪ per schijf van 50 leden (verzekerde leden nr.polis voorleggen): 1 

punt 
 

o Aangesloten clubs bij de K.B.W.B. of W.B.V. en inrichters van rally’s  
▪ per schijf van 50 leden (verzekerde leden nr.polis voorleggen): 1 

punt 
 

o Per rally 
▪ tot 50 km: 1 punt 
▪ van 51 km - 75 km: 2 punten 
▪ van 76 km - 100 km: 3 punten 
▪ van 101 km - 150 km: 4 punten 
▪ van 151 km - 200 km: 5 punten 
▪ van 201 km - 300 km: 7 punten 
▪ brevet van 400 km: 10 punten 
▪ brevet van 600 km: 15 punten 

 

o Niet aangesloten en geen inrichters van rally’s:  
▪ startpremie van 1 punt 
▪ per schijf van 50 leden (verzekerde leden nr.polis voorleggen): 1 

punt 
 

Onder fietstochten wordt verstaan: Elke organisatie, rally of tourtocht waarvoor 
een afzonderlijk inschrijvingsgeld wordt gevraagd en waar naast de eigen 
clubleden ook niet-leden kunnen deelnemen. 
 

• Wielerwedstrijden 
 

o Inrichting van wielerwedstrijden, veldritten of wedstrijden voor 
cyclosportieven: 

▪ wedstrijden voor miniemen en aspiranten: 1 punt 
▪ wedstrijden voor nieuwelingen: 2 punten 
▪ wedstrijden voor juniores: 3 punten 
▪ wedstrijden voor elite z/c: 4 punten 
▪ wedstrijden in gesloten omloop voor elite z/c (criterium): 4 punten 
▪ lokale of nationale wedstrijd voor beroepsrenners: 25 punten 
▪ veldritten formule A: beroepsrenners en liefhebbers: 25 punten 
▪ veldritten formule B – C en D: 2 punten 
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▪ veldritten voor miniemen en aspiranten: 1 punt 
▪ wedstrijden voor gentlemen: 2 punten 
▪ wedstrijden voor dames: 

• jeugd: 3 punten voor de twee wedstrijden 
• elite: 5 punten 

▪ wedstrijden voor wielertoeristen niet aangesloten bij een federatie: 
per organisatie: 1 punt 

▪ wedstrijden voor wielertoeristen of cyclosportieven aangesloten bij 
een federatie: per organisatie: 1 punt 
opm. met organisatie wordt bedoeld, een sportmanifestatie waarvoor 
een afzonderlijk verzekeringscontract werd afgesloten. 

▪ inrichter van een mountainbike veldtoertocht i.k.v. een erkende 
federatie: 

• van 0 - 50 km: 3 punten 
• per extra schijf van 10 km: 1 extra punt 

o Voor wedstrijden die op de openbare weg of plaatsen doorgaan kan gebruik 
gemaakt worden van de gemeentelijke nadarafsluiting. Inlichtingen kan men 
bekomen bij de gemeentelijke sportdienst. 

 
• Ondersteuning jeugdwerking 

 
o Jeugdtrainers en/of -begeleiders 

▪ Per jeugdtrainer die instaat voor de opleiding en begeleiding van een 
ploeg die competitief actief is over een volledig seizoen ( augustus - 
april ): 3 punten 
De jeugdtrainer voldoet aan volgende voorwaarden: 

• sporttechnisch diploma en/of getuigschrift of relevante 
studies (regent L.O., Lic. L.O.) 

• minstens 18 jaar te zijn  
• minstens wekelijks effectief in te staan voor de training en/of 

begeleiding van de jeugdleden 
 

Met sporttechnisch diploma wordt bedoeld een getuigschrift dat werd 
afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool, Bloso of een door het B.O.I.C. 
erkende sportfederatie voor het volgen van een meerdaagse sportopleiding.  

 
o Jeugdvoetbal 

▪ De subsidies worden gelijkmatig verdeeld onder de verschillende 
erkende verenigingen die een aanvraag ingediend hebben. 

 

Artikel 13 
Zorgraad 
De beschikbare subsidies worden gelijkmatig verdeeld over de verschillende erkende 
verenigingen die afgevaardigd zijn in de zorgraad na het indienen van een 
subsidieaanvraag bij het college van burgemeester en schepenen. 
 

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN VAN VERENIGINGEN OF INDIVIDUEN 
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Artikel 14 §1 
Binnen de mogelijkheden van het jaarlijks, door het gemeentebestuur voorziene budget, 
kan onder bepaalde voorwaarden een subsidie toegekend worden aan verenigingen of 
individuen voor projecten. Afhankelijk van het werkingsgebied van het project wordt de 
aanvraag voor advies overgemaakt aan één of meerdere gemeentelijke adviesra(a)d(en).  
 

§2 
Het aanvraagformulier wordt, samen met het projectdossier, gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele. Het projectdossier wordt voor het 
project ingediend. Het dossier toont aan dat de aanvraag aan de voorwaarden, zoals 
vastgesteld in dit reglement, voldoet.  
 

§3 
Ten laatste twee maanden na de ontvangst van de aanvraag geeft de adviesraad zijn 
advies aan het college van burgemeester en schepenen. 
 

§4 
Ten laatste vier maand na de aanvraag ontvangt de aanvrager een beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen. 

 
§5 
Het project dient op het ogenblik van de aanvraag aan alle volgende subsidievoorwaarden 
te voldoen: 

• Het project moet worden ingericht door een plaatselijke organisatie of organisator 
en/of doorgaan op grondgebied Oosterzele of het project wordt georganiseerd door 
een Oosterzeelse vereniging of inwoner en heeft een breed algemeen belang.  

• Het project moet door zijn aard, organisatievorm, doelstellingen, … als een project 
gekenmerkt kunnen worden, dat specifiek gericht is naar en toegankelijk is voor alle 
inwoners van Oosterzele of het project speelt in op actuele noden en/of onvoorziene 
opportuniteiten. 
Kenmerk van een project:  
1. alles wat volgens het maatschappelijk doel buiten de normale werking valt en 
eenmalig is;  
2. beperkt in de tijd, met een begin- en een eindpunt;  
3. kan evolueren tot een werkingsactiviteit;  
4. het doel is duidelijk en concreet omschreven;  
5. er is een raming van inkomsten en uitgaven;  
6. de subsidie dient om het aanvaardbaar risico te dekken; 

• De organisator mag geen andere gemeentelijke subsidies ontvangen voor de 
organisatie van het project. 

• Het project brengt de gemeente in beeld, onder de aandacht o.m. door vermelding 
van de gemeentelijke steun op publiciteitsmateriaal.  
 
Voorbeeld 1: een toneelstuk opvoeren is voor een toneelvereniging ‘werking’ maar 
kan voor een andere vereniging een ‘project’ zijn wanneer dit niet tot de 
gewoonlijke activiteiten behoort.  
Voorbeeld 2: een tornooi voor de eerste keer inrichten kan een ‘project’ zijn, maar 
wordt onderdeel van de werking wanneer dit periodiek ingericht wordt 

 



 

Reglement voor de gemeentelijke erkenning van verenigingen, de aanvraag van werkingssubsidies voor 
erkende verenigingen en projectsubsidies 

§6 
Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt worden of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet strikt worden nageleefd, kan het college van 
burgemeester en schepenen, de op grond van dit reglement toegekende subsidies, geheel 
of gedeeltelijk terugvorderen en de aanvrager schorsen voor verdere subsidiëring.  
De aanvrager tegen wie dergelijke maatregel wordt overwogen, wordt hiervan schriftelij k 
in kennis gesteld. Hij/zij heeft het recht binnen de veertien dagen bezwaar aan te 
tekenen, waarna het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het 
bezwaar en de voordracht van beslissing met motivatie.  
 


