Reglement subsidie brandveiligheid jeugdlokalen
Artikel 1:
Het College Van Burgemeester en Schepenen biedt binnen de perken van het ter zake goedgekeurde
begrotingsbudget aan de Opwijkse jeugdverenigingen de mogelijkheid aan om een aanvraag in te
dienen voor de impulssubsidie brandveiligheid.
Artikel 2:
Kosten die in het kader van een ander reglement door het Opwijkse gemeentebestuur of een andere
overheid toegekend worden zijn niet cumuleerbaar met dit reglement.
Artikel 3:
Alle Opwijkse jeugdverenigingen die erkend zijn door de gemeentelijke jeugdraad komen in
aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 4:
Onder een jeugdvereniging verstaan we een groepering van en voor jongeren, die activiteiten, kampen
… organiseren en die dit alles op vrijwillige basis doen, zonder enige vorm van vergoeding.
Artikel 5:
Onder een jeugdlokaal verstaan we de infrastructuur die langdurig en in hoofdzaak wordt gebruikt
voor de werking van particuliere jeugdwerkinitiatieven, die gelegen zijn op het grondgebied van
Opwijk.
Artikel 6:
Alle aspecten van de brandveiligheid komen in aanmerking als subsidieerbare kosten. De toelage moet
gebruikt worden voor werken in het kader van de brandveiligheid, toestellen inbegrepen. We wensen
wel bijzondere aandachten te besteden aan:








Brandblusmiddelen
Signalisatie en evacuatie
Veiligheidsverlichting
Brandwerende deuren
Opslag van gevaarlijke producten (gasflessen)
Correct functionerende verwarmingsinstallatie en onderhoud ervan
…

Een jeugdvereniging kan enkel aanspraak maken op deze subsidie indien men in het bezit is van een
geldig brandweerverslag. Op die manier weten alle partijen welke kosten er moeten worden gemaakt.
Dit verslag zal ook mee bepalen welke kosten er in de eerste plaats met deze subsidie moeten worden
gedekt.

Artikel 7:
Lokale erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen een aanvraag indienen voor de subsidie brandveiligheid.
Zij bezorgen de jeugddienst minimum 1 maand voor aanvang van de werken, een schriftelijk verslag,
waarin de jeugdvereniging verantwoordt welke werken/aanpassingen zij allemaal wensen te doen. Dit
wordt voorgelegd aan de jeugdraad, waarna zij een advies verlenen aan het college. Het College van
Burgmeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie.
Artikel 8:
Het subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van het jeugdlokaal. De gemeente Opwijk zal 75% van
de kosten terugbetalen met een vooropgesteld maximum, gebaseerd op de oppervlakte van het
jeugdlokaal waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Hieronder vindt u een overzicht van de
maximaal terug te betalen bedragen:

Oppervlakte van het lokaal
< 100 m2

Subsidiebedrag
€ 600,00

100 m2 ‐ 200 m2

€ 900,00

200 m2 – 300 m2

€ 1.100,00

> 300 m2

€ 1.300,00

Artikel 9:
Na uitvoering van de werken dient de aanvraag van de subsidie gestaafd te worden met facturen op
naam van het jeugdwerkinitiatief en een kopie van het rekenafschrift, waarop de betaling van het
factuur staat vermeld. Deze documenten moeten binnen de 2 maanden na goedkeuring door het
College van Burgemeester en Schepenen ingediend worden op de jeugddienst.
Artikel 10:
Enkel facturen van kosten die gemaakt werden om de brandveiligheid van het lokaal te verbeteren
zullen worden aanvaard.
Artikel 11:
Indien een jeugdvereniging de werken voor het bevorderen van de brandveiligheid niet zelf kan
bekostigen, kan men op basis van de offerte reeds de subsidie krijgen. Dit moet echter gebeuren met
de goedkeuring van de jeugdraad en het College van Burgmeester en Schepenen. De jeugdvereniging
moet op basis van rekeninguittreksel of een verantwoordingsdocument kunnen staven dat ze de kost
niet zelf kunnen voorzien.

Artikel 12:
De impulssubsidie brandveiligheid is cumuleerbaar met het subsidiereglement voor grote
verbouwingen en nieuwbouw. Voor grotere uitgaven ten behoeve van de brandveiligheid kan de
vereniging op dit reglement terugvallen. Een factuur kan slechts eenmaal ingediend worden.
Artikel 13:
Dit reglement treedt in werking vanaf 01/02/2016.

