
Subsidiereglement basisondersteuning erkende wijkcomités Pagina 1 van 4 
 

Subsidiereglement “basisondersteuning 

erkende wijkcomités”  

Artikel 1 -  Doel  

Door de toekenning van een werkingssubsidie voor erkende wijkcomités wil de Stad Roeselare 

die wijkwerkingen ondersteunen die het samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de 

communicatie in wijken, buurten en gebieden bevorderen. De Stad Roeselare wil zo de 

basiswerking van Roeselaarse wijkcomités ondersteunen.  

 

Artikel 2 -  Definities 

Erkend wijkcomité: een vzw of een feitelijke vereniging, samengesteld uit tenminste 3 

wijkbewoners, wonend op een verschillend adres, en die voldoet aan de voorwaarden tot 

erkenning. De erkenning moet aangevraagd worden bij de Dienst Samenleven.  

Werkjaar: loopt van 1 januari tot en met 31 december.  

 

Artikel 3 -  Voorwaarden  

 

 Het wijkcomité mag geen commerciële belangen nastreven.  

 

 Activiteiten dienen plaats te vinden op Roeselaars grondgebied. 

 

 Een wijkcomité stelt zijn werking en activiteiten open voor iedereen van de buurt en dat 

zonder onderscheid van politieke, filosofische of levensbeschouwelijke aard,  

op voorwaarde dat hij/zij de waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de 

vereniging eerbiedigt. 

 

 Een basiswerking kunnen aantonen met een min. van 2 initiatieven uit het afgelopen 

werkjaar gericht naar alle bewoners van de wijk. De initiatieven bevorderen het 

samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de communicatie in de wijk.  

 

 Huisbussen worden niet dubbel gesubsidieerd. Bij een aanvraag wordt bekeken of er al 

een wijkcomité actief is in de buurt. Elke wijziging in het bestuur van het wijkcomité of in 

het aantal huisbussen wordt schriftelijk doorgegeven via email 

samenleven@roeselare.be of per post: Stad Roeselare, Dienst Samenleven, Botermarkt 

2, 8800 Roeselare 

 

 De aanvrager is verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te 

sluiten om zich te verzekeren tegen eventuele schade die hij tijdens de uitvoering van 

zijn initiatief aan derden berokkent.  

 

 Apart rekeningnummer hebben op naam van het wijkcomité. 

 

 Verenigingen die reeds op basis van een ander stedelijk reglement een toelage van de 

stad Roeselare krijgen, komen niet meer in aanmerking voor dit reglement, met 
uitzondering van het ‘subsidiereglement ondersteuning wijkinitiatieven’. 

 

mailto:samenleven@roeselare.be
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 De stad betaalt  de ondersteuning enkel uit wanneer alle openstaande financiële 

verplichtingen van het wijkcomité aan de stad nagekomen zijn.  

 

 Aan de bezitters van een vrijetijdspas wordt een korting van max 50% toegekend op 

lidgelden en eendagsactiviteiten.  

 

 Op elke publicatie, alle promotiemateriaal, uitnodigingen en dergelijke moet het 
promotionele logo ‘met ondersteuning van de Stad Roeselare’ aangebracht worden. 

 

 De subsidie moet aangewend worden voor de ondersteuning van de basiswerking van 

wijkcomités.  

 

Artikel 4 - Bedrag subsidie  

Beschikbaar krediet 

 

 De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe jaarlijks voorziene 

budget opgenomen in de lijst met nominatief toegekende subsidies van de beleidsnota.” 
Het subsidiebedrag is afhankelijk van  

 de grootte wijkcomité 

Aantal huisbussen Subsidie 

< 75 huisbussen €100 

76-150 huisbussen €150 

151-300 huisbussen €200 

301-750 huisbussen €250 

>750 huisbussen €300 

 

Artikel 5 -  Aanvraagprocedure 

 De stad organiseert  1 maal per jaar een oproep tot het indienen van een aanvraag tot 

basisondersteuning van erkende wijkcomités.  

 

 Aanvragen dienen jaarlijks ingediend te worden ten laatste op 15 januari en hebben 

betrekking op het voorbije werkjaar. 

 

 De aanvraag kan enkel gebeuren door het indienen van het ingevuld van het daartoe 

voorziene aanvraagformulier.  
 

 Het reglement, het aanvraagformulier en bijkomende inlichtingen kunnen bekomen 

worden bij:  
Stad Roeselare 

Dienst Samenleven  

Botermarkt 2 

8800 Roeselare 

samenleven@roeselare.be  

https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/groen-en-omgeving/wijken/wijkcomit-
s/basisondersteuning-wijkinitiatieven 

 

 Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris 

van het wijkcomité en bezorgd worden aan de Dienst Samenleven. 

mailto:samenleven@roeselare.be
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 De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde 

gegevens op het aanvraagformulier. 

 

 Indien een aanvraagformulier niet of niet volledig is ingevuld, zal de aanvraag 

onherroepelijk onontvankelijk verklaard worden. 

 

 Indien nodig kan de stad bijkomende gegevens opvragen.  

 

 Door het insturen van het aanvraagformulier verklaren de aanvragers zich akkoord met 
het reglement.  

Artikel 6 -  Uitbetaling 

 

Na goedkeuring van de subsidie door het college van burgemeester en schepenen, zal die 

worden uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier. 

 

Artikel 7 -  Controle 

 

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending 

van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

 De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de 

subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle 

middelen die zij daaromtrent nodig acht. 

 De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend. 

 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om 

eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

Bij niet naleving van die bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 

terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van nieuwe subsidies 

opschorten. 

 

Artikel 8 -  Betwistingen/beroep 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning 

van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen 

ontvangstbewijs gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepen, Botermarkt 2, 

8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs. 

 

Artikel 9 -  Inwerkingtreding  

Onderhavig reglement vervangt het reglement van 29 september 2013 en treedt in werking op 

01 januari 2015. Dit reglement heeft een bepaalde duur en neemt, behoudens vroegere 

vervanging, aanpassing of afschaffing, een einde op 31 december 2019.  
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Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 1 juli 2014. 

 

 

 

 


