Gemeenteraad
Besluit

4

GOEDGEKEURD
Zitting van 25 januari 2022
Informatie en Burger - Toerisme

Subsidiereglement inzake aanbod fietsen door logies - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Rita Thierie; de heer Geert Moyaers;
mevrouw Annick Princen; de heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Pascal Vanmolle;
mevrouw Marlies Boonen; de heer Manu Bronckart; de heer Winand Abrahams; de heer Koen Putzeys;
mevrouw Linda Bex; de heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer Rohnny Dams; de heer
Danny Goyens; de heer Sebastien Bollen; de heer Ferdi Boyen; mevrouw Kim Peters, algemeen
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
In Gingelom zijn er momenteel geen mogelijkheden om een fiets te huren voor een dag.
Hierdoor moeten toeristen zich al begeven naar naburige gemeenten.
Argumentatie
Ten einde het toerisme in onze gemeente te ondersteunen, is het van belang om het aanbod van
fietsen in de gemeente te stimuleren. Door de logies hierin te ondersteunen, wordt ook hun aanbod
versterkt.
Daarom wordt voorgesteld om een reglement goed te keuren waarin subsidies worden gegeven aan
logies die fietsen of steps aankopen om ter beschikking te stellen aan hun gasten, of zelfs aan een
breder publiek.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
RA001922: Ondersteuning logies voor aankoop fietsen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 15 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Sebastien Bollen; Marlies Boonen; Ferdi Boyen;
Rohnny Dams; Filip De Geyter; Gert Houbey; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen
Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle
- 4 onthouding(en): Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers

Besluit
Artikel 1
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Het college keurt het reglement, zoals in bijlage gevoegd, integraal goed.

Bijlagen
1. Subsidiereglement fietsen voor logies.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Subsidiereglement inzake aanbod fietsen door logies
Art. 1: Doel
Met dit reglement wil de gemeente Gingelom een steun bieden aan alle vormen van logies op haar
grondgebied, die fietsen aankopen om ter beschikking te stellen aan hun gasten en dit binnen de
perken van het financieel meerjarenplan en het vastgestelde budget.
Op deze manier wil de gemeente het toerisme en de kracht van Gingelomse logies ondersteunen.

Art. 2: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidies in dit reglement, moet de aanvrager gelijktijdig
voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door de eigenaar van een logie, die
gelocaliseerd is op het grondgebied van Gingelom. Het kan gaan over een vakantiewoning,
B&B of hotel.
Het ter beschikking stellen van de eigen woning in de vorm van bvb. Airbnb komt niet in
aanmerking.
b. De aanvrager moet ook de fietsen of steps hebben aangekocht en betaald.
c. De logie moet aan alle eisen voldoen qua stedenbouwkundige voorschriften en vereisten,
brandveiligheid, verzekeringen edm die worden opgelegd voor het betreffende logie-type.
d. De aangekochte fietsen of steps moeten voortdurend ter beschikking worden gesteld van de
gasten, eventueel mits een meerprijs. De fietsen of steps kunnen eventueel verhuurd
worden aan andere toeristen, doch zij mogen niet persoonlijk door de eigenaar of diens
familie, vrienden of kennissen worden gebruikt.
e. De logie zal in al haar promotie het gebruik of de huur van fietsen of steps uitdrukkelijk
vermelden, tenzij het in een specifieke promotie onmogelijk of onwenselijk zou zijn.
f. De toe te kennen subsidie wordt beoordeeld per logie, zodat de beperkingen van de
tussenkomst gelden per logie en niet per eigenaar van de logie. Mede-eigenaars zullen de
subsidies dan ook niet kunnen cumuleren.
g. De toe te kennen subsidie geldt enkel voor fietsen of steps die werkelijk door de aanvrager
betaald worden. Indien de fietsen of steps zouden zijn verkregen bij een wedstrijd, als
cadeau, steunmaatregel of middels andere subsidies, komt deze niet in aanmerking voor de
in dit reglement vermelde subsidie.
Art. 3: Subsidie
De subsidie van de gemeente Gingelom bedraagt 50% van het aankoopbedrag, met een maximum
van:
-

€ 550 voor de aankoop van een elektrische fiets.
€150 voor de aankoop van een gewone fiets.
€ 200 voor de aankoop van een elektrische step voor volwassenen.
De subsidie kan echter nooit meer bedragen dan de aankoopprijs.
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Er geldt een maximum subsidie voor 2 aankopen per 5 jaar per logie.
Indien er geen krediet voor deze subsidie rest, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf het volgend
begrotingsjaar aangevraagd worden en dit enkel voor fietsen aangekocht in dat jaar of in het
voorgaande begrotingsjaar.
Behoudens de hierboven vermelde uitzondering, en behoudens het eerste begrotingsjaar waarin dit
reglement wordt goedgekeurd, worden er geen subsidies met terugwerkende kracht verleend.
In het begrotingsjaar waarin dit reglement wordt goedgekeurd, kan een subsidieaanvraag worden
ingediend voor fietsen of steps die werden aangekocht in een periode van maximum 2 jaar voor de
aanvang van dat begrotingsjaar, met dien verstande dat de beperking van de maximumsubsidie per 5
jaar in dat geval ook begint te lopen in het jaar van de aankoop.

Art.4: Aanvraagprocedure
Aanvragen worden ingediend binnen het begrotingsjaar van de aankoop, onder voorbehoud van de
in artikel 3 vermelde uitzonderingen.
De aanvraag gebeurt mits indiening van een ingevuld aanvraagformulier en bevat volgende
gegevens:
-

De gegevens van de logieuitbater of -eigenaar en van de logie.
Een factuur van de aangekochte fietsen of steps, met bewijs van betaling.
De melding op eer dat de fiets of step niet werd geschonken of dat hiervoor geen andere
steunmaatregel of subsidie bekomen werd of zal worden.
Een bewijs van de promotie van het gebruik of de verhuur van fietsen aan eigen gasten en
eventueel aan andere toeristen, op alle plaatsen waar dit mogelijk is.

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door de persoon die aan de in artikel 1 opgesomde
voorwaarden voldoet én de betaling van de aankoop deed.
Het aanvraagformulier wordt ingediend bij de dienst toerisme, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom of
via toerisme@gingelom.be en wordt vergezeld van alle nodige bijlagen ter bewijs van het voldoen
aan de voorwaarden.
De dienst toerisme beoordeelt de subsidieaanvraag, binnen de 2 maand nadat deze volledig is en
geeft advies aan het college.
Het college bepaalt de subsidie.
De aanvrager wordt van de beslissing van het college in kennis gesteld.
De subsidie wordt uitbetaald binnen de maand na de beslissing van het college.
Indien de logie binnen de 3 jaar na het ontvangen van de subsidie sluit of ophoudt met de verhuur
van de fietsen of steps, beslist het college of de toegekende subsidie verworven blijft of geheel of
gedeeltelijk dient te worden terugbetaald.

Art. 5: Controle
Conform de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen, is de aanvrager aan wie een subsidie wordt of is toegekend
gehouden om:
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-

-

De gemeente Gingelom, voor zover als nodig, toe te laten de echtheid van de gegevens van
de subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle
middelen die zij hieromtrent nodig acht.
De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend.
Elke afgevaardigde van de gemeente ten allen tijde toe te staan om de aanwending van de
toegekende subsidie, eventueel ter plaatse, te controleren.
Op vraag van de gemeente Gingelom ten allen tijde alle nodige verantwoording omtrent de
besteding van de subsidie en de promotie van het verhuuraanbod voor te leggen.

Bij niet naleving van deze bepalingen kan de gemeente overgaan tot de gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de betrokken subsidie en dit tot en met het vijfde begrotingsjaar volgend op de
aanvraag. Tevens kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten of weigeren.
Art. 6: Privacy
De gegevens die de aanvrager vermeldt in de aanvraag worden opgeslagen en door de gemeente
Gingelom gebruikt voor de behandeling van het subsidiedossier en de controle van de aanwending.
Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor het bekomen van een overzicht van het aanbod van
fietsen en steps in de gemeente en voor het beoordelen van toekomstige aanvragen.
De aanvrager heeft het recht om deze gegevens te raadplegen en zo nodig te laten verbeteren.

Art. 7: Verantwoordelijkheid
De organisator draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aangekochte fietsen of steps en
voor het organiseren van de verhuur.
De gemeente Gingelom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het materiaal of
voor de organisatie van de verhuur in het kader van huidig reglement.
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