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TITEL : SPORTDIENST : SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUDEN EN/OF IN STAND
HOUDEN VAN SPORTACCOMMODATIES.
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7,1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving terzake;
Gelet op het algemeen beleidsplan, waarin het domein “Sport” zit vervat, goedgekeurd op de gemeenteraad van
06 maart 2007;
Gelet op het sportbeleidsplan in het kader van het Sport voor Allen-decreet van 09 maart 2007, goedgekeurd op
de gemeenteraad van 11december 2007;
Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de sportraad op 02 juni 2008;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :

Enig artikel: Het subsidiereglement voor het onderhouden en/of in stand houden van sportaccommodaties wordt
goedgekeurd en geldt vanaf de dossiers van het seizoen 2007-2008.

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUDEN EN/OF IN
STAND HOUDEN VAN SPORTACCOMMODATIES.
Artikel 1: Bepalingen
Voor zover er een krediet in de stadsbegroting wordt ingeschreven kan het stadsbestuur van Blankenberge
een subsidie verlenen voor het onderhouden en/of in stand houden van sportaccommodaties volgens de
hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten.
Artikel 2: Voorwaarden
§ 1. De aanvrager
De aanvrager moet een erkende sportvereniging zijn.
§ 2. De sportaccommodatie
Hieronder wordt verstaan een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de aanvrager gebruikt voor het
ontplooien van zijn werking en activiteiten.
De sportvereniging moet de sportaccommodatie beheren via:
a) eigendom of
b) erfpacht of
c) recht van opstal of
d) huur of concessie van derden – niet gemeentelijk
e) moet door de eigenaar verplicht zijn in ruil voor gebruik van de accommodatie in te staan voor beheers-,
uitbatings- en instandhoudingskosten.
De sportaccommodatie moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Blankenberge.
De erkende vereniging moet duurzaam gebruik maken van het betrokken pand.

Artikel 3: Voor betoelaging in aanmerking komende kosten
Komen voor betoelaging in aanmerking:
De kosten van het onderhouden en/of in stand houden van de hierna vermelde opsomming:
• isolatie
• elektriciteitsleidingen
• gasleidingen
• waterleidingen
• verwarmingsinstallatie (toestellen inbegrepen)
• bevloering, sportvloer.
• sanitaire uitrusting (toestellen inbegrepen)
• bezetting van muren en plafonds
• ramen en deuren
• dak
• brandbeveiligingsinstallatie (toestellen inbegrepen)
• openluchtinstallaties en voorzieningen met betrekking tot de sport
Artikel 4: Berekening van de toelage
80 % van de kosten voor uitvoeringen vermeld in artikel 3.
De bedragen van de kosten zijn inclusief BTW.
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers deze terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle
aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en evenredig verminderd.
Artikel 5: Aanvraagprocedure
De aanvrager bezorgt ieder jaar, uiterlijk op 15 oktober, aan de stedelijke sportdienst:
1) Een kopie van de, op naam van de sportvereniging opgestelde facturen van alle kosten verbonden aan de
werken vermeld in artikel 3 en gerealiseerd tijdens het vorig werkjaar (van 01/09 t.e.m. 31/08).
2) Een omschrijving van de gerealiseerde werken met per gerealiseerd werk een verwijzing naar de facturen.
3) Bij de beheersvormen vermeld onder artikel 2 §2 d en e, moet het bewijs geleverd worden dat de
sportvereniging een overeenkomst heeft.
Artikel 6 : Uitbetaling van de toelage
Het bedrag van de toelage voor het onderhouden en/of in stand houden van sportaccommodatie zal aan de
betrokken sportvereniging schriftelijk gemeld worden.
De betaling zal gebeuren na advies van de stedelijke sportraad en na goedkeuring van het College van
Burgemeester en Schepenen binnen de termijn noodzakelijk voor de administratieve afhandeling.
Artikel 7: Betwisting
Elke betwisting betreffende dit reglement en zijn toepassing wordt voorgelegd en beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet worden
nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen tot gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de op grond van dit reglement toegekende toelage.
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