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Infrastructuursubsidies – jeugd-, sport- en socio-culturele
verenigingen
Addendum 1: Toelichtende nota investeringsprogramma.
De nieuwe infrastructuursubsidies betracht de gemeentelijke tussenkomst bij infrastructuurwerken
beleidsmatig en overzichtelijk aan te pakken. Naast de gereglementeerde bepalingen voor de
subsidies verduidelijkt deze nota de aanpak van het investeringsprogramma (IP). Het IP is een
essentieel onderdeel van de infrastructuursubsidies.
Het gemeentebestuur wil een actieve rol opnemen in de ondersteuning van vrije tijdsverenigingen,
maar is het aan de belastingbetaler verplicht om budgettair verantwoord te werken. Het
gemeentelijke budget is prioritair aan de ingediende aanvragen. Het doel van het IP is de budgettaire
ruimte af te stemmen op de vraag.
Het IP wordt in eerste plaats opgemaakt door de gemeentelijke administratie. Deze nota kan dus
gelezen worden als een handleiding voor de behandelende ambtenaren bij de opmaak van hun
voorstel tot IP dat daarna ter goedkeuring naar het CBS gaat. Deze nota regelt verder de
terugkoppeling aan de gemeenteraad.

1. De tools bij de opmaak van het IP
Het IP wordt bepaalt door de voorrangsregels en de jaarlijkse beleidsprioriteiten. Er wordt hier
bewust gekozen voor een systeem dat de administratie de nodige flexibiliteit en interpretatievrijheid
geeft. Een rigide puntensysteem zou de weg van het gezond verstand hinderen. De uiteindelijke
rangschikking van een project in het IP is een combinatie van:
•
•
•
•

Beleidsprioriteiten
Voorrangsregels
Budgettaire ruimte
Indieningsdatum

•

Beleidsprioriteiten
Het project valt onder de jaarlijkse beleidsprioriteiten zoals vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen. Het college levert jaarlijks de actuele beleidsprioriteiten aan
voor de komende 3 jaar.
Zie ook addendum 2

•

De voorrangsregels
•
•
•
•
•

Het project betreft infrastructuurwerken die de brandveiligheid of algemene veiligheid
verbeteren.
Het project beoogt de verbetering van de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en
mensen slecht te been.
Het project wordt ingediend door meerdere verenigingen.
Het project is gericht op het voorkomen van verdere schade.
Het project is duurzaam op vlak van materiaalgebruik en energiebesparing.

• Het gemeentelijk budget
Er wordt jaarlijks een minimum voorzien voor een bepaalde tak in de vrije tijdsverenigingen. Voor
Sport is dit 10.000 euro, jeugd, 5.000 euro en cultuur 9.900. Deze bedragen verschillend omdat het
hier onder andere gaat over subsidies van de hogere overheid die moeten ingezet worden voor één
bepaalde tak.
De gemeente legt daarnaast een vrij budget. Dit is voor beschikbaar voor de drie verschillende
takken.

Gereserveerd
voor Sport
Gereserveerd
voor Jeugd
Gereserveerd
voor Cultuur
Vrij budget

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

TOTAAL

Aan de hand van deze criteria maakt de gemeentelijke administratie een voorstel tot IP over aan het
CBS.
•

Indieningsdatum

Het is in het belang van de aanvrager om het project zo snel mogelijk aan te vragen om op tijd op het
investeringsprogramma te komen. Dit geeft de zekerheid over de financiële haalbaarheid van het
project.

2. Vereisten van het IP
Het voorstel tot IP aan het college bestaat twee delen, een overzicht van de investeringen enerzijds
en de toelichting met de geselecteerde en niet geselecteerde projectaanvragen met een advies
anderzijds.
Het verkort overzicht bestaat uit de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Gegevens van de aanvrager
Datum aanvraag
Gegevens van het project
Het aangevraagde bedrag
Het toegekende bedrag
Het percentage toegekend/ aangevraagd.
Korte toelichting bij het advies rond het project.

Voorbeeld van het overzicht
Budget 2015: 75.000 euro
Aanvrager

Datum
Project
Aangevraagd
indiening
bedrag
Xx/xx/2014 Nieuwbouw X- 150.000
straat
Xx/xx/2014 Vernieuwde
7000
chauffageketel
Xx/xx/2014 Branddeuren
15.000

Toegekend
%
bedrag
56.000
37%

Erkende
vereniging A
Erkende
4900
vereniging B
Erkende
10500
vereniging C
Erkende
Xx/xx/2014 Nieuwe
20.000
3600
vereniging
verlichting
Xx/xx/2014D
Totaal
75.000
Budget 2016: XXXXXXeuro
Erkende
Xx/xx/2014 Nieuwbouw 150.000
49.000
vereniging
X-straat
A

70%
70%
18%

32%

Advies
DEEL 1 Past in
beleidsprioriteit X
Past in
voorrangsregel X
Past in
voorrangsregel X
Geen voorrang

DEEL 2 Past in
beleidsprioriteit
X

….

De toelichting bestaat uit:
•
•

Alle aangevraagde projecten met de bijhorende documentatie
Het ambtelijk advies per project
o Waarom een project al dan niet geselecteerd is
o Een verantwoording aan de hand van de beleidsprioriteiten en voorrangsregels.

3. Procedure
Het voorstel tot IP gaat dan de verantwoordelijke adviesraden: jeugd-, sport- en cultuurraad. Het
voorstel tot IP wordt dan met de adviezen overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen. Het college wijkt al dan niet gemotiveerd af en stelt het IP vast. Na deze procedure
krijgen de aanvragers een brief met daarin het antwoord of de aanvraag al dan niet goedgekeurd is
en welk bedrag vrijgemaakt wordt voor hun project.
Schematisch weergegeven met indicatieve data (let op: in 2014 en 2015 is er overgangsregeling):
15/10
01/11
20/11
01/12
01/12
15/12

Laatste indieningsmogelijkheid voor het volgende jaar
Raadplegen adviesraden
Voorstel tot IP aan het college
Kennisname GR
Kennisgeving aan de aanvrager
Deadline bevestiging aanvaarding van de subsidies door de aanvrager

Begrijpelijkerwijs wordt dit een krappe bedoeling voor een vereniging die in januari het volgende jaar
wil bouwen. Niets weerhoudt hen echter om een aanvraag twee jaar op voorhand in te dienen. Zeker
als het over grote budgetten gaat.

