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- - - - - 
 

5. Premiereglement seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenraad - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De seniorenraad bezorgt sinds jaar en dag aan het college van burgemeester en schepenen 
een geadviseerd voorstel tot toekenning van de premies aan de seniorenverenigingen 
aangesloten bij de seniorenraad.  
 
De seniorenraad onderkent dat de gehanteerde manier van berekenen en toekenning van 
deze premie aan de seniorenverenigingen in een premiereglement dient te worden vertaald.  
 
De seniorenraad heeft op haar bijzondere algemene vergadering van 31 maart 2017 het 
premiereglement seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenraad, positief 
geadviseerd bij wijze van stemming met 10 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 april 2017 het 
premiereglement overlopen en de voorzitter van de gemeenteraad verzocht om dit reglement 
voor goedkeuring te agenderen op de gemeenteraadszitting van 27 april 2017.  
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 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 goed te keuren: 

 
Premiereglement seniorenverenigingen  

aangesloten bij de seniorenraad 
 
Art. 1. - Duur 
Dit premiereglement treedt in werking vanaf de goedkeuring ervan door de gemeenteraad en 
eindigt op 31 december 2019. 
 
Art. 2. - Doel 



Dit reglement heeft tot doel de seniorenverenigingen van Deerlijk die aangesloten zijn bij de 
seniorenraad te ondersteunen, en via een premie bij te dragen tot de continuïteit en kwaliteit 
van de ouderenzorg en seniorenwerking.  
 
Art. 3. - Begunstigden 
De premie wordt enkel toegekend aan plaatselijke seniorenverenigingen die aangesloten zijn 
bij de seniorenraad. De verenigingen voldoen daarbij aan de toetredingsvoorwaarden zoals 
deze zijn opgenomen in de statuten van de gemeentelijke seniorenraad. 
 
Art. 4. - Bedrag en berekening 
De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het op het budget ingeschreven 
krediet. De premie bestaat uit een basispremie en een variabele premie.  
 
a) basispremie: 
 
- deze bedraagt 40 % van het ingeschreven budget voor de premie; 
- deze wordt gelijk verdeeld onder alle seniorenverenigingen die een aanvraag indienen. 
 
b) variabele premie: 
 
De variabele premie bestaat uit de som van drie onderdelen:  
 
- onderdeel 1, ledenaantal: 

• 20 % van het ingeschreven budget voor de premie wordt verdeeld onder de 
seniorenverenigingen op basis van het aantal leden; 

• deze wordt verdeeld overeenkomstig een coëfficiënt die als volgt berekend wordt:  
[20 % van het ingeschreven budget voor de premie] / [totaal aantal leden van alle 
seniorenverenigingen die een aanvraag indienen]; 

• bedrag toegekend aan de vereniging = [coëfficiënt] x [aantal leden van de vereniging]. 
 
- onderdeel 2, uitgaven op jaarbasis: 

• 20 % van het ingeschreven budget voor de premie wordt verdeeld onder de 
seniorenverenigingen op basis van de uitgaven op jaarbasis; 

• deze wordt verdeeld overeenkomstig een coëfficiënt die als volgt berekend wordt:  
[20 % van het ingeschreven budget voor de premie] / [totaal bedrag van uitgaven op 
jaarbasis van alle seniorenverenigingen, die een aanvraag indienen]; 

• bedrag toegekend aan de vereniging = [coëfficiënt] x [bedrag uitgaven op jaarbasis 
van de vereniging]. 

 
- onderdeel 3, aanwezige leden op activiteiten: 

• 20 % van het ingeschreven budget voor de premie wordt verdeeld onder de 
seniorenverenigingen op basis van het aantal aanwezige leden op hun activiteiten; 

• deze wordt verdeeld overeenkomstig een coëfficiënt die als volgt berekend wordt:  
[20 % van het ingeschreven budget voor de premie] / [totaal aantal aanwezige leden 
op de activiteiten van alle seniorenverenigingen, die een aanvraag indienen]; 

• bedrag toegekend aan de vereniging = [coëfficiënt] x [aantal aanwezige leden op de 
activiteiten van de vereniging]. 

 
Art. 5. - Voorwaarden en criteria 
De aanvraag tot toekenning van de premie (basispremie + variabele premie) voor jaar X 
gebeurt op het daartoe voorbestemde aanvraagformulier en bevat minstens: 
- gegevens van de vereniging; 
- ledenaantal in het werkingsjaar X-1; 
- uitgaven op jaarbasis in werkingsjaar X-1; 



- lijst van activiteiten in werkingsjaar X-1, met aantal aanwezige leden per activiteit. 
Bij de beoordeling van het dossier beslist het college van burgemeester en schepenen, op 
voorstel en na advies van de seniorenraad, over het toekennen van de premie. 
 
Art. 6. - Aanvraagformaliteiten, toekenningsprocedure en advies 
Het aanvraagformulier voor het toekennen van de premie moet schriftelijk bij de gemeente 
ter attentie van het college van burgemeester en schepenen worden ingediend vóór 1 maart. 
Uitzonderlijk dient voor 2017 de aanvraag voor 1 juni te gebeuren.  
 
Uiterlijk twee maanden na de indiening van de premieaanvragen brengt het college van 
burgemeester en schepenen de aanvrager schriftelijk op de hoogte van haar beslissing met 
betrekking tot het al dan niet toekennen van de premies, na advies ingewonnen te hebben bij 
de seniorenraad.  
 
Art. 7. - Controle 
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor ten allen tijde na te 
gaan of aan de voorwaarden van dit premiereglement is voldaan. De aanvrager zal niets 
doen dat er kan toe strekken deze controle moeilijk of onmogelijk te maken. 
 
Art. 8. - Bekendmaking 
Dit premiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
 
 
 
 
De gemeentesecretaris     De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Katlijn Copriau     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
De gemeentesecretaris    De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
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