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Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41, tweede lid, 23°.
Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2012 over vaststellen van
een gemeentelijk reglement voor een betoelaging voor het organiseren van
een buurt- en wijkwerking.
» Activiteiten van buurtwerkingen zijn een uitstekend middel om aan sociale
cohesie te werken. In die optiek willen we subsidies voor activiteiten van
buurtwerkingen uitbreiden en meer differentiëren.
» Het voorziene budget zal voor 2020 voldoende zijn. De komende jaren zal er
extra budget nodig zijn als het aantal activiteiten van buurtwerkingen stijgt.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het subsidiereglement voor activiteiten van een buurtwerking vast te stellen.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Het reglement treedt in werking vanaf heden. Het bestaande reglement wordt
opgeheven.
Artikel 4
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst vrije tijd: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
vermelding van de publicatiedatum.
» dienst vrije tijd: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst vrije tijd: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1;
» buurtwerkingen die op vandaag actief zijn: 1.
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ACTIVITEITEN VAN EEN BUURTWERKING
I. Algemene bepalingen
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Artikel.1.- Omdat buurtwerkingen bijzonder laagdrempelig zijn en de sociale
cohesie binnen een buurt versterken, wil het gemeentebestuur, binnen de perken
van de kredieten voorzien op het gemeentebudget, een subsidie toekennen voor
activiteiten georganiseerd door een buurtwerking.
Artikel.2.- In dit reglement wordt verstaan onder:
 buurtwerking: een groep geëngageerde bewoners van een bepaalde
straat/buurt die in hun werkgebied activiteiten organiseren.
 werkgebied: een straat, een deel van een straten of meerdere straten
waartoe de buurtwerking zich richt. Een bepaalde straat of deel van een
straat kan slechts behoren tot één buurtwerking.
II. Bedrag van de subsidie en voorwaarden
Artikel.3.- Het bedrag van de subsidie bedraagt:
buurtfeest (etentje, barbecue, receptie)
buurtfeest met 15 tot 30 uitgenodigde gezinnen
(tenzij 15 gezinnen uitnodigen onmogelijk is op
basis van het aantal huizen in de straat of buurt)
buurtfeest met meer dan 30 uitgenodigde
gezinnen
andere buurtactiviteit
minstens 10 gezinnen worden uitgenodigd voor
een wijkvergadering, fiets- of wandeltocht,
drankstand bij een evenement,
bebloemingsactie, opruimactie, decoratie van de
straat (vb. ikv paardekoers), huiskamerconcert
onder buren, …

max. 1/jaar/buurtwerking
€ 100,00
€ 150,00
max. 2/jaar/buurtwerking
€ 50,00

Artikel.4.- Bij een buurtfeest wordt elk gezin binnen het werkgebied van de
buurtwerking uitgenodigd, met extra aandacht voor mensen die door allerlei
oorzaken misschien niet zelf de stap zetten (ouderen, jongeren, kansarmen,
allochtonen, ….).
Artikel.5.- De uitnodiging of de communicatie naar de buurt toe bevat steeds het
logo van de gemeente en de vermelding ‘met steun van gemeente Ledegem’.
Artikel.6.- Buurtwerkingen kunnen gebruik maken van de uitleendienst en
gemeentelijke lokalen aan de voorwaarden en tarieven van de Ledegemse
verenigingen.
Artikel.7.- Er kan geen combinatie zijn van een buurtfeest en een andere
buurtactiviteit op één dag.
III. Procedure
Artikel.8.- De aanvraag voor de subsidie gebeurt bij voorkeur via het
webformulier op de gemeentelijke website. De aanvraag omvat minstens
volgende gegevens:
 naam, adres, telefoonnummer en mailadres van minstens 2
contactpersonen van deze buurtwerking uit 2 verschillende gezinnen
 datum en omschrijving van de activiteit
 lijst van de uitgenodigde gezinnen
 kopie van de uitnodiging/communicatie naar de gezinnen van de buurt
Artikel.9.- Na goedkeuring van de subsidie in het schepencollege, zal de subsidie
uitbetaald worden aan de buurtwerking via een Ledegembon ter waarde van het
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bedrag van de subsidie. Deze bon kan ingeruild worden bij elke Ledegemse
handelaar.
In afwachting van de Ledegembon, wordt de subsidie gestort op een
rekeningnummer doorgegeven door één van de verantwoordelijke organisatoren.
IV. Controle
Artikel.10.- Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde
controle laten uitvoeren op de besteding van de subsidie. Als blijkt dat een
buurtwerking onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een
subsidie heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de
subsidie terugvorderen.
Artikel.11.- In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn of om een
uitzondering te vragen, beslist het college van burgemeester en schepenen.
get. Marijn De Vos
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel
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