Subsidiereglement sportinfrastructuur

gemeenteraad van 25 mei 2009

Artikel 1
Jaarlijks wordt in het budget een bedrag voorzien voor de subsidiëring van gemeentelijke sportverenigingen
die voor de beoefening van hun sport infrastructuur buiten de gemeentelijke sporthal gebruiken.
Artikel 2
Individuele sporters komen niet in aanmerking voor subsidie.
Artikel 3
Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld:
 Categorie A
Projecten voor bouw, verbouwing, aanpassing, verbetering,… van sportaccommodatie, bijhorende
lokalen of inrichtingen waarvan de sportvereniging op het grondgebeid van de gemeente Boortmeerbeek
eigenaar is of ze aldaar op permanente basis huurt of gebruikt. Commerciële infrastructuur wordt van
subsidiëring uitgesloten.
 Categorie B
Projecten om onroerende sportinfrastructuur als gemeentelijke sportvereniging duurzaam te verwerven.
 Categorie C
De aankoop en berging van infrastructuur en toestellen om toe te laten dat de vereniging haar sport op
locatie kan beoefenen.
Het in het budget opgenomen subsidiebedrag wordt als volgt over de categorieën verdeeld:
A: 70%
B: 20%
C: 10%
Artikel 4
Als er geen dossier wordt ingediend in de categorieën B of C of er is een overschot wordt het bedrag aan
categorie A toegevoegd. De categorieën B en C blijven maximaal beperkt tot de gestelde percentages.
Indien in geen enkele categorie een dossier wordt ingediend, wordt de subsidie niet uitgekeerd
Artikel 5
De subsidie kan de vorm aannemen van een op basis van facturen of contracten te bepalen en uit te keren
bedrag of een leningsubsidie.
Artikel 6
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dient de gemeentelijke sportvereniging elk jaar voor een door
het college van burgemeester en schepenen bepaalde datum een aanvraag met toelichtend dossier in. Het
college van burgemeester en schepenen beoordeelt het dossier op haar ontvankelijkheid. Om het dossier
ontvankelijk te verklaren, gaat het college van burgemeester en schepenen minimaal na of:
- het project stedenbouwkundig en/of milieukundig vergund is of redelijkerwijze vergunbaar zal zijn;
- het dossier de garantie inhoudt dat de subsidiëring de werking van de sportvereniging ten goede komt;
- het dossier onroerende goederen betreft of roerende goederen die onder categorie C begrepen kunnen
worden;
- het dossier de garantie biedt dat geen oneigenlijk doel wordt nagestreefd.
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Aan de ontvankelijk verklaarde dossiers wordt een categorie A, B of C toegekend.
Per project bepaalt het college van burgemeester en schepenen vervolgens in samenspraak met de
aanvrager welke administratieve documenten noodzakelijk zijn.
De subsidiëring beloopt maximaal 80% van de ingediende kosten en wordt verhoudingsgewijze tussen de
ingediende dossiers verdeeld.
Een sportvereniging kan meerdere dossiers indienen.
Artikel 7
Het besluit over de toekenning van de subsidie bevat minimaal:
- het subsidiebedrag waarop de sportvereniging zal kunnen rekenen;
- de opsomming van en de afspraken over de bewijsstukken die voorgelegd moeten worden voor de
subsidie kan worden betaald.
Artikel 8
Door het aanvaarden van subsidies is de aanvrager gehouden aan het naleven van de wetgeving over de
overheidsopdrachten, valt het dossier onder de wetgeving openbaarheid van bestuur en wordt door de
gemeentelijke administratie mededeling gedaan aan alle overheidsdiensten die er om verzoeken. Voor
subsidiebedragen die de 25.000,00 EUR per jaar zouden overschrijden, gelden de regels over de
boekhoudkundige controle.
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