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14. Premiereglement - vriendenkringen van het onderwijs 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement ‘vriendenkringen van het onderwijs’ werd goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 28 mei 2014 vast dat het 
goedgekeurde reglement een materiële vergissing bevat. De einddatum werd namelijk op 31 
december 2013 gezet, in plaats van op 31 december 2019. Het college van burgemeester en 
schepenen besliste daarom om de rechtzetting hiervan aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 
 
In het kader van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid is het aangewezen om de 
bepalingen van het premiereglement, goedgekeurd in zitting van 24 oktober 2013, te 
hernemen en niet enkel de voorgestelde aanpassing te laten goedkeuren. Hiermee kan 
tevens de gemeenteraadsbeslissing inzake het premiereglement voor vriendenkringen van 
het onderwijs, goedgekeurd in zitting van 24 oktober 2013, opgeheven worden wat de 
rechtszekerheid dient.  
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te 
stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met 18 ja-stemmen (CD&V, N-VA en Open VLD) en 3 
neen-stemmen (sp.a) het volgende: 
 
Art. 1. - Het premiereglement voor vriendenkringen van het onderwijs, goedgekeurd in zitting 
van 24 oktober 2013, wordt met ingang van 4 juli 2014 opgeheven. 
 
Art. 2. - Onderstaande premiereglement gaat in vanaf 4 juli 2014 en eindigt op 31 december 
2019. 
 

PREMIEREGLEMENT VRIENDENKRINGEN VAN HET ONDERWIJS 
 

Art. 1. - De vriendenkring van een school waarvan de schoolinfrastructuur zich op het 
Deerlijkse grondgebied bevindt, wordt betoelaagd.  
 



Art. 2. - Aan elk van de in artikel 1 omschreven scholen wordt jaarlijks een forfait van 
200,00 euro toegekend vermeerderd met 2,50 euro per gewogen leerling.  
 
Art. 3. - De aanvraag van de gemeentelijke tussenkomst wordt, ten laatste op 1 
december van elk jaar, schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen 
gericht, door middel van een aanvraagformulier vergezeld van de nodige 
verantwoordingsstukken en betalingsbewijzen waaruit dient te blijken dat de gelden voor 
het vooropgestelde doel werden besteed. 
 

Art. 3. - Dit premiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
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