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Beschrijving
Motivering
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 betreffende Subsidiereglement
Infrastructuurfonds Sport en Jeugd - aanpassing;
Gelet op de beleidsnota 2.0 2020-2025 waarin staat vermeld 'Het bestaande Infrastructuurfonds
Jeugd en Sport wordt uitgebreid met Cultuur zodat alle vrijetijdsverenigingen hiervan kunnen
genieten. Daarnaast wordt de voorziene subsidiëring verdubbeld.';
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt het subsidiereglement
uit te breiden voor scholen en cultuurverenigingen en het subsidiebedrag voor verenigingen te
verdubbelen;
Gelet op het positief advies van de stedelijke jeugdraad in zitting van 21 november 2019;
Gelet op het positief advies van de stedelijke cultuurraad van 21 november 2019;
Gelet op het positief advies van de stedelijke sportraad in zitting van 7 november 2019;

Besluit
Artikel 1
Het subsidiereglement in bijlage wordt goedgekeurd en zal vanaf 1 januari 2020 in voege treden
en het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 betreffende Subsidiereglement
Infrastructuurfonds Sport en Jeugd vervangen.

Artikel 2
Volgende overgangsmaatregelen worden goedgekeurd :
 Facturen worden met terugwerkende kracht tot en met 1/1/2019 aanvaard.
 Op 1 januari 2020 ontvangt elke sportvereniging 25.000 euro bovenop hun huidige
(rest)bedrag. Na het verlopen van hun 5-jarige periode zal elke vereniging de volle pot
van 50.000 euro ontvangen.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de stedelijke diensten voor sport, jeugd,
cultuur en onderwijs, de stedelijke adviesraden voor sport, jeugd en cultuur en de financiële
dienst.

Bijlagen
1. 1912_GR_Subsidiereglement infrastructuurfonds_def.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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SUBSIDIEREGLEMENT - INFRASTRUCTUURFONDS VRIJE TIJD
Art.1 §1. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent, binnen de perken van het
daartoe goedgekeurde begrotingskrediet, een subsidie aan
- Lokerse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen voor investeringen aan sport-,
jeugdwerk en cultuurinfrastructuur, die gelegen is op het grondgebied van de stad
Lokeren
- Lokerse scholen voor investeringen aan infrastructuur en bijhorende materialen op
voorwaarde dat :
o De infrastructuur is opgenomen in een overeenkomst met de stad. Het
beheer van deze infrastructuur wordt hierbij elke avond en tijdens het
weekend wordt overdragen aan de stad voor de opvang van
vrijetijdsactiviteiten van verenigingen.
volgens de voorwaarden zoals hieronder bepaald.
§2. De vereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Lokeren en
erkend zijn door de stad of erkend zijn binnen een stedelijke adviesraad.
§3. Professionele verenigingen en private initiatieven met commerciële doeleinden worden
uitgesloten.
§4. De aanvragende vereniging of school is hoofdgebruiker van de infrastructuur en staat zelf in
voor het onderhoud van het gebouw.
§5. De vereniging of school moet bouwheer zijn met eigen financiële middelen.
§6. Investeringen kunnen in aanmerking komen indien zij gebeuren:
a) Of op gronden eigendom van de Stad Lokeren, mits er beschikt wordt over een
zakelijk recht van de grond;
b) Of op gronden waarvoor de vereniging of school een aantoonbaar gebruikersrecht
voor minstens 5 jaar heeft en minstens 9 jaar bij nieuwbouw en de eigenaar verzaakt
aan het recht van natrekking tot de gebouwen die door de huurder op deze eigendom
werden opgericht.
c) Of op gronden waarvan de vereniging of school eigenaar is.
d) En indien kan aangetoond worden dat de investeringen gebeuren in
gemeenschappelijke basisbehoeften die effectief noodzakelijk zijn voor de globale
beoefening en werking van het vrijetijdsaanbod en die aldus bijdragen tot de continuïteit
of verbetering van vereniging(en). (zoals o.a. de aanleg van terreinen en kleedkamers)
§7. Het project moet duidelijk omschreven worden en moet qua doelstelling en impact kunnen
gesitueerd worden binnen het kader van een door de stad te stimuleren maatschappelijke en/of
sociale taak.
§8. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Hierbij
verwijzend naar artikel 30 bis van de wet van 27.06.1969 betreffende de sociale zekerheid der
arbeiders en het K.B. van 26.12.1998.
§9. De werken en de gebruikte materialen moeten voldoen aan de geldende wetgeving
betreffende brandveiligheid.
§10. De werken en de hiervoor gemaakte kosten mogen niet binnen een andere betoelaging
van de stad Lokeren zijn goedgekeurd.
Art. 2. §1.Volgende investeringen kunnen in aanmerking komen voor betoelaging:
a) Infrastructuurwerken (bouwmaterialen, werkuren vaklui, ontwerpen en studies,
installaties)
b) Renovatiewerken (idem)
c) Aankoop van grote sport- , spel- en cultuurspecifieke installaties.
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d) Groot en duurzaam sport-, spel- en cultureel materiaal of benodigdheden die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de specifieke werking van de Lokerse verenigingen.
§2.Komen niet voor betoelaging in aanmerking:
a) De kosten voor allerlei vergunningen
b) Werkuren vrijwilligers
c) Aankoop gereedschap
d) Kosten voor bemeubeling, elektrische toestellen, keukeninstallaties en –uitrusting
e) Het gewone huurdersonderhoud, vermeld in artikel 1754 van het BW
f) Opsmuk- en verfraaiingwerken
g) Klein sport-, spel-, en cultureel materiaal of uitrusting.
h) Komen eveneens nooit voor betoelaging in aanmerking: de kosten voor de bouw,
inrichting en uitrusting van lokalen die onder één of andere vorm dienst doen als
cafetaria en de werken die rechtstreeks gebeuren aan infrastructuur die behoort tot
horecabedrijven of privé- en rechtspersonen die ze uitbaten voor beroepsdoeleinden.
Art.3.

§1.Procedure
a) De vereniging dient een aanvraag tot subsidiëring in bij de dient Sport en Jeugd. De
dienst Sport en Jeugd onderzoekt elk aspect van de aanvraag, rapporteert en vraagt een
advies aan de stedelijke sportraad, of in voorkomend geval aan de stedelijke jeugd- of
cultuurraad, over het ingediende dossier. Bij grote investeringen kan de dienst Sport en
Jeugd op vraag van de vereniging of de school, aan het College voorstellen een project
op te splitsen in twee deelprojecten.
b) Na positief advies van de dienst Sport en Jeugd en de betrokken adviesraad wordt de
subsidieaanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
c) De aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening.
d) De aanvaarde aanvragen ontvangen een princiepstoezegging voor betoelaging,
samen met de richtlijnen en de criteria voor de uitvoering van het dossier.
e) Na realisatie van het project, dient de vereniging een volledig afrekeningsdossier in te
dienen bij de dienst Sport en Jeugd.
f) De uitgevoerde, gecontroleerde en in orde bevonden projecten worden door de dienst
Sport en Jeugd na advies van de betrokken adviesraad aan het College van
Burgemeester en Schepenen voorgelegd voor betoelaging.
§2. Een aanvraagdossier bevat volgende elementen:
a) Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.
b) Werking- of jaarverslag van de vereniging.
c) Indien aanwezig, statuten.
d) Bouwvergunning of andere vergunning indien vereist.
e) Een plan van het bouwwerk of de verbouwing met een beschrijving der werken.
f) Afschrift van de geregistreerde eigendomstitel of van de huur/gebruiksovereenkomst.
g) Een gedetailleerde kostenraming (min. € 2.500)
h) Een uitvoeringsplan (aanvang en duur der werken, uitvoerder, …). De start van de
werken moet voorzien zijn in het jaar van aanvraag.
i) Indien van toepassing een attest van de technische dienst waaruit blijkt dat de
veiligheid en de gezondheid in de infrastructuur nageleefd wordt.
j) Indien van toepassing het brandveiligheidsattest van de gebruikte materialen.
Voor scholen zijn §2 b en c niet van toepassing.
§3. Een afrekendossier bevat volgende elementen:
a) Alle facturen van de gemaakte kosten op naam van de vereniging of school.
b) Alle betalingsbewijzen van de gemaakte kosten.
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§4. Om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie kan de dienst Sport en Jeugd vooraf
een kwaliteitscontrole laten uitvoeren van de infrastructuur door een door hen aangestelde
deskundige. De vereniging of school moet de toegang mogelijk maken opdat de deskundige of
de dienst zijn opdracht kan uitvoeren.
§5. Een aanvraag kan gedeeltelijk worden geweigerd voor deze onderdelen van de aanvraag
waarop het subsidiereglement niet van toepassing is.
Art.4. Bedrag
§1. Enkel dossiers met een geraamd minimum van € 2.500 aanvaarde kosten komen in
aanmerking voor betoelaging.
§2. Het bedrag van de toelage bedraagt maximum 50% van de totaal aanvaarde kosten met een
maximum van €50.000 euro voor verenigingen en € 25.000 voor scholen. Voor de bepaling van
het bedrag worden enkel facturen in rekening genomen op naam van de vereniging of school
en die verwijzen naar de te subsidiëren werken.
§3. Het toegekende bedrag wordt uitbetaald op rekening van de vereniging met een maximum
van € 25.000 per jaar voor verenigingen en € 12.500 per jaar voor scholen.
§4. Eenzelfde vereniging kan, verspreid over een periode van 5 jaar, maximaal € 50.000 subsidie
ontvangen via dit reglement. Voor scholen bedraagt dit maximaal €25.000.
Art.5. Terugbetaling
§1. Indien binnen de 5 jaar na de definitieve toekenning van de toelage, de infrastructuur of
materialen niet meer gebruikt worden binnen de hoedanigheid waarvoor de toelage werd
toegekend, dan kan deze geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. De aanvrager is
verplicht het college van burgemeester en schepenen hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Het terug te betalen bedrag wordt bepaald in evenredigheid met de nog te lopen termijn.
§2. Bij het verstrekken van valse of onjuiste gegevens wordt de toelage integraal
teruggevorderd.
Art.6. Het college van burgemeester en schepenen deelt iedere beslissing - schriftelijk en
gemotiveerd - mee aan de aanvrager, met betrekking tot:
Niet-toekenning van de toelage
Gedeeltelijke of volledige terugvordering van de toelage
De aanvrager kan binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van de beslissing een nieuw
onderzoek van het dossier aanvragen op grond van nieuwe feiten of documenten. Na
onderzoek neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve beslissing.
Art.7. Het stadsbestuur kan via haar diensten op elk moment inspecteren, desgewenst
bijkomende informatie opvragen. De aanvrager moet zo nodig bijkomende verantwoording
afleggen.
Art.8. Het stadsbestuur kan gratis gebruik maken van de betoelaagde infrastructuur en/of
materialen voor de werking van eigen diensten. Dit gebruiksrecht kan enkel toegepast worden
na overleg met de aanvrager en voor zover het de werking van de vereniging of de school niet
hindert.
Art.9. De toelagen worden aangerekend op de kredieten, daartoe in de begroting ingeschreven.
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