Reglement infrastructuursubsidie

Dit reglement voorziet in de uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 april 2005.

A. Algemene bepalingen
Artikel 1:
Dit reglement is van toepassing op projecten, ingediend door jeugdwerkinitiatieven, in het kader van
infrastructuurwerken aan jeugdlokalen ter:
• Verbouwing en sanering van de jeugdlokalen.
• Verbetering van de sanitaire voorzieningen van de jeugdlokalen.
Een overzicht van de subsidieerbare en niet subsidieerbare artikelen m.b.t. de infrastructuursubsidies
voor jeugdlokalen wordt weergegeven in bijlage onderaan dit reglement.
Artikel 2:
De jeugdlokalen moeten in Opwijk gelegen zijn en bestemd zijn voor jeugdverenigingen die erkend
zijn door de gemeentelijke jeugdraad. Deze jeugdverenigingen moeten de lokalen doorlopend in
gebruik hebben en instaan voor het beheer ervan.
Artikel 3:
De jeugdvereniging moet houder zijn van de lokalen hetzij in eigendom, in huur, in vruchtgebruik, in
bruikleen, in erfpacht of bezetter ter bede, minstens voor een symbolische euro, voor de duur van
minstens 9 jaar (en dit vanaf het ogenblik van de verbouwing).
Artikel 4:
Ieder jaar kan een subsidie aangevraagd worden. Gespreid over 6 jaar kan er een maximumbedrag
van € 4.500 aangevraagd worden. Deze zes jaar lopen gelijk met het BBC. De toegestane subsidie kan
ten hoogste 70 % van de gedane kosten bedragen.
Artikel 5:
De aan de hand van facturen bewezen kosten moeten minstens € 250,00 bedragen om recht op
subsidie te geven.
Artikel 6:
Subsidies kunnen slechts toegestaan worden binnen de perken van de gemeentebegroting. Ingeval
de totaliteit van de aanvragen het beschikbare budgetverschrijdt, zullen subsidies pro rata worden
toegekend in functie van de werken.

Indien de kredieten niet volstaan, kunnen de subsidieaanvragen overgedragen worden naar een
volgend begrotingsjaar.
Artikel 7:
De aanvrager van hoger vermelde subsidies moet de technische en financiële controle van het
gemeentebestuur en zijn afgevaardigden op de werken toelaten.
Artikel 8:
Wat betreft verbouwing- en saneringswerken, grote onderhoud- en instandhoudingwerken, evenals
vernieuwing van installaties (verwarming, elektrische installaties, …) en verbeteringswerken aan
sanitaire voorzieningen, is deze subsidieregeling niet van toepassing op lokalen die door het
gemeentebestuur of het OCMW aan de betrokken jeugdvereniging verhuurd worden. Hier is namelijk
de huurwetgeving van toepassing.

B. Procedure
Artikel 9:
De betrokken jeugdvereniging licht de gemeentelijke jeugddienst ten laatste één maand vooraf in
over de geplande werken via het aanvraagformulier.
Artikel 10:
Wat betreft verbouwings- en saneringswerken, grote onderhouds- en instandhoudingswerken,
evenals vernieuwing van installaties (verwarming, elektrische installaties, …) en verbeteringswerken
aan sanitaire voorzieningen wordt het dossier door de aanvrager voor advies voorgelegd aan de
gemeentelijke brandweer.
Artikel 11:
De aanvraag wordt ingediend ten laatste 1 maand voor aanvang van de werken bij het college van
burgemeester en schepenen, door middel van een hiervoor bestemd aanvraagformulier, samen met
een beschrijving van de werken, een kostenraming en de nodige stukken, vergunningen, plannen en
het advies van de gemeentelijke brandweer.
Artikel 12:
De aanvrager licht de gemeentelijke jeugddienst in bij aanvang van de werken. De werken dienen
voltooid te zijn binnen de twee jaar na aanvang.
Artikel 13:
Na een eventueel bezoek ter plaatse en advies van de gemeentelijke jeugddienst en/of technische
dienst neemt het college een principebesluit over de toekenning van de toelage.
Artikel 14:
Na uitvoering van de werken licht de aanvrager de gemeentelijk jeugddienst hiervan in en legt voor
echt verklaarde facturen voor. Deze facturen mogen zowel betrekking hebben op uitgevoerde

werken als op geleverde materialen. De gemeentelijke jeugddienst controleert zo nodig de
uitgevoerde werken met eventuele bijstand van de gemeentelijke technische dienst.
Artikel 15:
Het college stelt het definitief bedrag vast, volgens dit reglement en op basis van de ingediende
facturen en betaalt dit binnen de maand na het indienen van de laatste stukken van het
aanvraagdossier en na het inwinnen van het advies van de gemeentelijke jeugdraad.
Evenwel kan het college op basis van het aanvraagdossier en na advies van de gemeentelijke
jeugdraad voorschotten op de subsidie toekennen. Zij stelt het bedrag van dit voorschot vast zonder
dat dit meer mag bedragen dan 35% van het totaal geraamde bedrag der werken.
Artikel 16:
Dit reglement wordt uitgevoerd vanaf 1/02/2016.

Bijlage:
Overzicht van subsidieerbare en niet-subsidieerbare
infrastructuursubsidie voor jeugdlokalen:

artikelen

met

betrekking

tot

de

Subsidieerbaar
>> Bouwmateriaal voor lokalen (gyproc-platen, cement, …)
>> Bouwmateriaal voor terreinen (bijv. afsluiting, graszaad, ...)
>> Behandelingsproducten (verf, houtbescherming, white spirit, ...)
>> Inrichting: keuken, geïntegreerde keukentoestellen (bijv. fornuis, boiler, ...), sanitaire
voorzieningen
>> Verwarmingsinstallatie
>> Waterleiding
>> Elektriciteitsmateriaal vast aan het gebouw (geen verlengkabels bijv.)
>> Keuring elektrische installatie
>> Werkuren voor installatie allerhande
Niet subsidieerbaar
>> Verzekeringen
>> Brandstoffen
>> Elektriciteit-, water- en gasrekeningen
>> Speeltuigen (spelmateriaal, speeltoestellen)
>> "Groot" onderhoudsmateriaal (bijv. bosmaaier, grasmachine, slijpschijf, ...)
>> Kuisproducten (bvb. vloerreinigers, afwasmiddel,…) en hygiëneproducten (zoals wcverfrissers, geurblokjes voor urinoirs,…)
>> Keukenmateriaal (bestek, borden, koffiezet, ...)
>> Gereedschap (hamers, beitels, verfborstels,…)

