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- - - - - 

 
18. Cultuur/sport - renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom - 
premiereglement - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement logistieke premie (cultuur) werd goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 26 mei 2011 en eindigt op 31 december 2013. Toen werd er 
geopteerd om het reglement voor renovatie- en/of herstellingswerken aan lokalen in 
eigendom van socio-culturele verenigingen, aangesloten bij de cultuurraad, en het 
premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting onder te brengen in één 
premiereglement. 
 
Gezien het aflopen van het premiereglement logistieke premie per 31 december 2013 dient 
een beslissing genomen te worden omtrent de opportuniteit tot het invoeren van een nieuw 
reglement vanaf 1 januari 2014. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 juli 2013 beslist om het 
volgende aan de gemeenteraad voor te stellen: 
 
- uit praktische overweging en in het kader van de functionaliteit, onder andere met 

betrekking tot de communicatie via de website en in het kader van de verdere uitbouw 
van een e-loket, wordt voorgesteld om af te stappen van de bundeling van deze 2 
reglementen in één reglement logistieke premie en dit laatste opnieuw op te splitsen in: 

o premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting voor 
verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad; 

o premiereglement voor renovatie- en/of herstellingswerken aan lokalen in 
eigendom van socio-culturele verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke 
cultuurraad  
 uit te breiden naar sportverenigingen die aangesloten zijn bij de 

gemeentelijke sportraad 
 de principes voor het aanvragen en toekennen van deze premie 

ongewijzigd te behouden (premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de 
uitgevoerde renovatie- en herstellingskosten met een maximum van 2.000 
euro). 

- het premiereglement renovatie- en/of herstellingswerken aan lokalen in eigendom van 
verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad en/of sportraad te 
laten ingaan vanaf 1 januari 2014 om te eindigen op 31 december 2019. 



 
Het premiereglement voor renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom voor 
verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad en/of bij de gemeentelijke 
sportraad zal aan de gemeentelijke cultuurraad en/of sportraad voor advies voorgelegd 
worden. 
 
Dit premiereglement werd besproken door 
- de cultuurraad  in zijn vergadering van 17 september 2013 die hierover een positief 

advies uitbracht; 
- de sportraad  in zijn vergadering van 12 september 2013 die hierover een positief advies 

uitbracht. 
 
Dit premiereglement werd besproken in de gemeenteraadscommissie financiën op 23 
september 2013. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 oktober 2013 beslist om 
het volgende aan de gemeenteraad voor te stellen: 
- het premiereglement voor renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom van 

verenigingen aangesloten bij cultuurraad en/of sportraad dient aangepast te worden in 
die zin dat er niet meer zal gewerkt worden met een principiële en een definitieve 
aanvraag maar enkel met één aanvraag. Er wordt namelijk vastgesteld dat de meeste 
aanvragen tot het bekomen van een premie pas aangevraagd worden nadat de 
renovatie- en/of herstellingswerken plaatsgevonden hebben. 

 
Bovenstaande wijziging in het reglement voor renovatie- en herstellingswerken aan lokalen 
in eigendom werd ter advies voorgelegd aan de cultuur- en sportraad die er een positief 
advies over uitbrachten in hun vergadering van 19 november 2013. 
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert dat  
het tot de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke 
reglementen vast te stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
premiereglement  voor  renovatie- en/of herstellingswerken aan lokalen in eigendom van 
verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad en/of sportraad goed te 
keuren. 

 
Art. 1 .- Onderstaand premiereglement voor renovatie- en/of herstellingswerken aan lokalen 
in eigendom van verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad en/of 
sportraad gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019. 

 
PREMIEREGLEMENT RENOVATIE- EN HERSTELLINGSWERKEN AAN LOKALEN IN 

EIGENDOM VAN VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ CULTUURRAAD EN/OF 
SPORTRAAD 

 
Art. 1. -  
Voor wie 
De renovatie- en herstellingspremie kan worden aangevraagd door Deerlijkse 
verenigingen, aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad en/of gemeentelijke 
sportraad, die een lokaal in eigendom hebben op het grondgebied van de gemeente en 
het lokaal voor hun reguliere werking gebruiken. 
 
Art. 2. -  
Maximumbedrag en berekening 



De renovatie- en herstellingspremie bedraagt 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde 
renovatie- en/of herstellingswerken met een maximum van 2.000,00 euro. Indien het 
budget ontoereikend is om alle aanvragen te betoelagen, wijst het college van 
burgemeester en schepenen de betoelaging toe aan de hand van de prioriteitsvolgorde 
zoals in artikel 3 is beschreven. 
De aanvrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen. Verenigingen die bij 
zowel de cultuurraad als de sportraad aangesloten zijn, kunnen slechts bij 1 van deze 
2 gemeentelijke raden een aanvraag voor het bekomen van deze premie indienen. 
 
Art. 3. -  
Voorwaarden en criteria 
Om voor de renovatie- en herstellingspremie in aanmerking te komen dienen de 
renovatie- en/of herstellingswerken ofwel 

- de veiligheid (stevigheid, elektrische installatie, brandveiligheid, inbraak- en 
vandalismebeveiliging, ... ); 

- de toegankelijkheid; 
- de nutsvoorziening (met aandacht voor sanitair en hygiëne); 
- de duurzaamheid; 
- de verfraaiing; 

van het lokaal te verbeteren, waarbij de bovenstaande rangorde prioriteitsbepalend is. 
 
Kosten die niet in aanmerking komen voor betoelaging zijn: 

- gewone onderhoudskosten (bv. onderhoud van verwarmingsinstallatie, …); 
- kosten voor los meubilair en toebehoren; 
- luxematerialen (bv. marmer, domotica, …). 

 
Kosten die gemaakt zijn voor de opwekking en de aanwending van alternatieve 
energievormen, kunnen niet in aanmerking komen voor een premie via dit reglement. 
Hiervoor kan er een aanvraag gebeuren via de premiereglementen inzake milieu.  
 
Art. 4. -  
Aanvraagformaliteiten, toekenningprocedure en advies 
De aanvrager kan voor beide premievormen slechts één aanvraag per kalenderjaar 
indienen.  
 
De aanvraag voor een premie voor renovatie- en herstellingswerken moet schriftelijk 
gebeuren bij het college voor burgemeester en schepenen vóór 1 oktober op het 
daartoe voorgeschreven aanvraagformulier. 
Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd: 

- een beschrijving van de uitgevoerde werken;  
- de voor waar en echt verklaarde facturen van de uitgevoerde renovatie- en/of 

herstellingswerken samen met de betalingsbewijzen ervan. 
 
Meerdere renovatie- en/of herstellingswerken kunnen in één aanvraag gebundeld 
worden.  
 
Bij de beoordeling van het ingediende dossier beslist het college van burgemeester en 
schepenen, na advies van het bestuur van de cultuurraad of sportraad, over het al dan 
niet toekennen van de renovatie- en herstellingspremie. Indien deze niet wordt 
toegekend zal het college van burgemeester en schepenen dit binnen de maand na 
deze beslissing schriftelijk te kennen geven aan de aanvrager. 
 



Indien er wijzigingen optreden in de gegevens die bij de  premieaanvraag zijn verstrekt, 
deelt de aanvrager die onmiddellijk en spontaan mee aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Art. 5. -  
Controle en toekenning 
De bevoegde diensten kunnen een plaatsbezoek uitvoeren om vast te stellen of de 
renovatie- of herstellingswerken effectief werden uitgevoerd. 
 
Art. 6. -  
Promotionele verplichtingen 
Op elke publicatie. moet de aanvrager de steun van de gemeente Deerlijk vermelden. 
Dit kan door een vermelding of door het gebruik van het logo van de gemeente. 
 

Art. 2. - Huidig premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet en zijn latere wijzigingen. 
 
 
 
 
De secretaris       De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Trees Longueville     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
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