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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut 
Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, 
Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
2. Betreft: GR/2019/297 - Reglement hulplening lokalen sport, jeugd en cultuur. Herziening. 
Goedkeuring.  
Gelet op de artikelen 40 §3 en 56 §1, §3 3° van het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 4 december 2017 houdende de hulpleningen lokalen 
sport/jeugd/cultuur; 
Overwegende dat de werking van deze hulpleningen aan verenigingen van Rijkevorsel toe is aan 
een actualisering; dat de verenigingen op de hulpleningen geen intresten meer moeten betalen; 
dat enkel de aflossingen moeten worden betaald; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Vanaf heden worden de modaliteiten voor het bekomen van een hulplening voor investeringen in 
eigen infrastructuur door sport-, jeugd- en cultuurverenigingen vastgelegd als volgt: 

1. de hulplening wordt enkel toegestaan aan een  erkende vereniging aangesloten bij de 
sport-, jeugd- en/of cultuurraad en die rechtspersoonlijkheid bezit. 

2. de gelden van de hulplening mogen enkel worden aangewend voor een toekomstig 
bouwproject. 

3. de gelden moeten uitsluitend aangewend worden voor de bouw van lokalen met 
bijhorende infrastructuur. 

4. het bedrag van de hulplening bedraagt minimaal 10.000 EUR en maximaal € 35.000. 
5. de investering dient in verhouding van 50 % vereniging en 50 % hulplening te geschieden. 

De gelden worden  beschikbaar gesteld na voorlegging van de betalingsbewijzen voor het 
gedeelte van de 50 % schijf van de vereniging. 

6. de hulplening wordt slechts éénmaal per 10 jaar toegestaan. 
7. de terugbetaling van de hulplening dient te geschieden binnen een termijn van maximaal 

15 jaar. De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling wordt voorzien. 
8. de afbetaling van de hulplening gebeurt maandelijks. 
9. de hulplening wordt toegekend zonder dat er intresten zijn verschuldigd, er moeten 

enkel aflossingen worden betaald. 
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10. de hulplening wordt slechts toegekend op voorwaarde dat de vereniging een zakelijk 
recht heeft op het onroerend goed waarop de investering gebeurt, en dit zakelijk recht 
dient minimaal gewaarborgd  gedurende de ganse looptijd van de hulplening. 

11. de vereniging moet een financieringsovereenkomst onderschrijven. 
12. in het jaar van toekenning van de  hulplening wordt aan de vereniging geen subsidie 

verleend voor infrastructuurwerken die het voorwerp uitmaken van de hulplening. 
13. vooraleer een hulplening wordt toegekend dient de aanvrager in het bezit te zijn van alle 

wettelijke en reglementaire vergunningen, inzonderheid inzake stedenbouwkunde en 
milieu. 

14. een verzekering dient te worden afgesloten voor het lokaal dat voorwerp uitmaakt van 
deze hulplening dit voor het behoud van de constructie. 

Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur wnd.   De Voorzitter, 
(wg.) Nina De Vrij   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur wnd.,   De Voorzitter, 
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Wim De Visscher 

 


