Gemeentelijke subsidie voor infrastructuurwerken aan sportaccommodatie
Gemeente Borsbeek

De gemeentelijke subsidie voor infrastructuurwerken aan sportaccommodatie biedt een financiële
ondersteuning aan erkende sportverenigingen voor de realisatie van werken aan en rond
sportaccommodaties en sportterreinen.
Artikel 1. Soorten werken
De subsidies kunnen gebruikt worden voor o.a.:
- infrastructuurwerken
- herstellings- en verbeteringswerken
- verbouwen, renoveren en uitbreiden van bestaande sportinfrastructuur
- de aanleg van sportterreinen en onroerende uitrusting nodig om de sport behoorlijk te
beoefenen
- werken ingevolge de veranderde voorschriften en reglementeringen

De subsidie komt niet in aanmerking voor o.a.:
- onderhoud- en verfraaiingwerken, zoals binnenschilderwerken, behang, gordijnen, inrichting
- de aankoop van roerend goed
- de herinrichten van infrastructuur voor een andere bestemming dan deze eigen aan de
werking.
Artikel 2. Voorwaarden werken
-

Het betreft infrastructuurwerken gerealiseerd op Borsbeeks grondgebied.
De werken dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake stedenbouwkundige
vergunning, stedenbouwkundige veiligheid, milieu en overheidsopdrachten, …

Artikel 3: De aanvrager
De aanvrager is een erkende Borsbeekse sportvereniging.
Artikel 4: Voorwaarden aanvrager
-

de vereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Borsbeek.
de vereniging moet minstens 5 jaar actief zijn, met uitzondering voor nieuwe sportdisciplines;
de verenigingen dienen een vorm van rechtspersoonlijkheid te hebben met uitsluiting van de
feitelijke vereniging.
De vereniging is eigenaar, huurder, gratis gebruiker, erfpachter of genieter van een ander
gebruiksrecht van de grond waarop de werken worden uitgevoerd. En heeft hiervoor een
schriftelijke overeenkomst met de eigenaar.
De vereniging verklaart schriftelijk over voldoende financiële middelen beschikken om de
werken te voltooien.
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Artikel 5: Voorwaarden aanvraag
De aanvraag moet minimum omvatten:
- De oprichtingsakte van de club en de statuten.
- Een uitgebreide omschrijving van de werken.
- Een gemotiveerde duiding waarom de werken nodig zijn.
- Een overzichtelijke en gedetailleerde kostenraming van de werken met toevoeging van
offertes.
- Een attest van de dienst ruimtelijke ordening dat de vereniging een bouwtoelating heeft voor
het bouwen of verbouwen van de infrastructuur.
- Een verklaring, ondertekend door 3 bestuursleden dat, indien het lokaal binnen de 5 jaar
volgend op de vermelde werken, van bestemming zou veranderen, de toelage zal
terugbetaald worden in verhouding met de afschrijftermijn.
- De (voorziene) start- en einddatum van de geplande werken.
- Enkel facturen van het vorige en lopende werkjaar komen in aanmerking. Een werkjaar loopt
van september tem juni.
Artikel 6: Procedure aanvraag
Een gemotiveerde aanvraag, ondertekend door 3 bestuursleden, moet bij de dienst Vrije Tijd en
Welzijn ingediend worden voor 30 september.
De dienst Vrije Tijd en Welzijn adviseert het college van burgemeester en schepenen. Indien er meer
dan twee aanvragen zijn per jaar wordt er advies gevraagd aan de sportraad.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie.
De aanvragers worden op de hoogte gesteld van de beslissing van het college van burgmeester en
schepenen met de mededeling wanneer ze de subsidie zullen ontvangen.
Artikel 7: Subsidie
-

-

Het subsidiebedrag is vastgelegd op 75% van de kosten met een maximumbedrag van 3000
euro per vereniging, per aanvraag.
Er kunnen per jaar twee aanvragen goedgekeurd worden voor het maximumbedrag. De
hoogdringendheid van de werken zal hierin de volgorde bepalen. Dit zal onderzocht worden
door de gemeentelijke diensten.
Het restbedrag zal gebruikt worden voor werken aan gemeentelijke sportinfrastructuur en
sportpromotie in Borsbeek.
Om de 3 jaar kan een vereniging een subsidieaanvraag indienen.
De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies op lokaal of bovenlokaal niveau voor
zover deze subsidieaanvragen elkaar overlappen. Men kan wel aanvullend aanspraak maken
op de subsidie, voor dat gedeelte van de werken dat niet elders worden gesubsidieerd.
Verenigingen kunnen slechts éénmaal per ingediend dossier een toelage ontvangen.

Artikel 8: Uitbetaling
Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen wordt het
toegekende bedrag uitbetaald na voorlegging van betalingsbewijzen (ondertekende facturen of
afrekeningen).
Artikel 9: Controle
De facturen en afrekeningen moeten voldoende informatie geven zodat de gemeentelijke diensten
kunnen nagaan of de werken waarvoor subsidie gevraagd werd, ook werden uitgevoerd. De
gemeentelijke diensten kunnen steeds ter plaatse de aanwending van de subsidies controleren.
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Artikel 10: Uitvoering
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 11: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.
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