Subsidiereglement “ondersteuning wijkcomités en
de buurtcheque"
Artikel 1 — Doel
Met deze subsidie wil de stad Roeselare de organisatie van activiteiten ter bevordering
van het samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de communicatie in wijken en
buurten bevorderen. De stad wil hiermee het zelfinitiatief en medebeheer van
buurtbewoners stimuleren.
Het doel van deze subsidie is dubbel:
-

De ondersteuning van de basiswerking van erkende wijkcomités (basissubsidie
wijkcomités)
De ondersteuning van buurt- en straatfeesten via een buurtcheque (de
buurtcheque)

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.
Wijk: één of meerdere straten, buurt, dorp, verkaveling, parochie, een sociale
woonwijk of een aantal aaneensluitende buurten die samen horen, en die een
wijkgevoel creëren of die samengebracht worden in het kader van een welbepaald
initiatief.
Buurt: een buurt kan bestaan uit één straat, een duidelijk afgebakend deel van een
straat of uit meerdere straten met een organische eenheid, bijvoorbeeld gegroepeerd
rond een pleintje.

Artikel 3 - Voorwaarden
3.1. Basissubsidie wijkcomités
Een wijkcomité moet gelijktijdig aan onderstaande voorwaarden voldoen:

De aanvrager
−
−
−

−

Kan een basiswerking aantonen met een minimum van 2 activiteiten uit het
afgelopen werkjaar gericht naar alle bewoners van de wijk.
Heeft een apart rekeningnummer op naam van het wijkcomité.
Is verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten om
zich te verzekeren tegen eventuele schade die hij tijdens de uitvoering van zijn
activiteit aan derden berokkent.
Streeft geen louter commerciële belangen na.
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−

Brengt het promotionele logo ‘met ondersteuning van de Stad Roeselare’ aan
op elke publicatie, alle promomateriaal, uitnodigingen en dergelijke.

De werking en activiteiten
−

−
−

Worden opengesteld 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.
Vinden plaats op Roeselaars grondgebied.
Van één dag kennen een korting toe van maximum 50% aan bezitters van
een vrijetijdspas. De Stad staat niet in voor de compensatie van de gederfde
inkomsten.

De ondersteuning
−
−
−

Moet aangewend worden voor de basiswerking van wijkcomités.
Is niet cumuleerbaar met andere stedelijke reglementen, met uitzondering van
het ‘Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten’.
Wordt enkel uitbetaald wanneer alle openstaande financiële verplichtingen van
het wijkcomité aan de Stad zijn nagekomen.

3.2. De buurtcheque
Een organisator van een buurt- of straatfeest moet, om een buurtcheque te kunnen
krijgen, gelijktijdig aan onderstaande voorwaarden voldoen:

De aanvrager
−
−

Is een wijkcomité of zijn minstens 3 bewoners uit verschillende woningen uit
eenzelfde buurt
Brengt het promotionele logo ‘met ondersteuning van de Stad Roeselare’ aan
op elke publicatie, alle promomateriaal, uitnodigingen en dergelijke.

Het buurt- of straatfeest
−
−
−
−
−
−

Komt de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt ten goede.
Vindt plaats op Roeselaars grondgebied en is gericht op de buurt.
Is toegankelijk voor alle inwoner uit die buurt en betreft geen privé-initiatief.
Kadert niet binnen een programma van de stad en wordt niet ondersteund via
een ander stedelijk initiatief of reglement.
Heeft geen uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter.
Is geen commerciële activiteit, inclusief de initiatieven opgezet ter
ondersteuning van deze commerciële activiteiten.

De ondersteuning
−
−

Kan aangewend worden voor kosten die gepaard gaan met de organisatie van
een buurt- of straatfeest.
Is niet cumuleerbaar met andere stedelijke reglementen.
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Artikel 4 - Bedrag subsidie
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe jaarlijks voorziene
budget opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2025.
4.1. Basissubsidie wijkcomités:
Er zijn twee verschillende vormen van ondersteuning die worden toegekend: een
financiële ondersteuning in de vorm van een subsidie en een logistieke ondersteuning
in de vorm van een voucher.

De financiële ondersteuning:
−

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van het wijkcomité:
Aantal huisbussen
Subsidie
< 75 huisbussen
€300
76-150 huisbussen
€350
151-300 huisbussen
€400
301-750 huisbussen
€450
>750 huisbussen
€500

−

Wijkcomités die op jaarbasis vier of meer activiteiten voor de buurt organiseren
krijgen bovenop het subsidiebedrag een bonus van 100 euro per wijkcomité.
Tot en met 2025 wordt het basisbedrag jaarlijks met 2% geïndexeerd.

−

De logistieke ondersteuning:
Het bedrag van de voucher bedraagt 200 euro per wijkcomité. De voucher kan
ingeruild worden bij de Stad voor huur van stadsinfrastructuur (zalen) en/of (rollend)
materieel. De lijst van verhuurbare infrastructuur en (rollend) materieel met bijhorende
retributies wordt vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en is te
raadplegen via de website van de Stad (http://www.roeselare.be).
4.2. Buurtcheque
Er zijn twee verschillende vormen van ondersteuning die worden toegekend: een
financiële ondersteuning in de vorm van een subsidie en een logistieke ondersteuning
in de vorm van een voucher.

De financiële ondersteuning:
Het bedrag van de buurtcheque bedraagt maximum 200 euro en dient om de
specifieke kosten die voorvloeien uit het initiatief te helpen dragen. De subsidie kan
nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

De logistieke ondersteuning:
Het bedrag van de voucher bedraagt 75 euro. De voucher kan ingeruild worden bij de
Stad voor huur van stadsinfrastructuur (zalen) en/of (rollend) materieel. De lijst van
verhuurbare infrastructuur en (rollend) materieel met bijhorende retributies wordt
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vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en is te raadplegen via
de website van de Stad (http://www.roeselare.be).

Artikel 5 - Aanvraag- en toekenningsprocedure
5.1. Basissubsidie wijkcomités
−
−
−
−

−

−
−
−
−

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 1 januari en
hebben betrekking op het voorbije werkjaar.
De aanvraag kan enkel gebeuren door het invullen van het daartoe voorziene
aanvraagformulier die wordt bekend gemaakt via de oproep.
Het reglement en bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij:
o Stad Roeselare - Dienst Samenleven
o Botermarkt 2 - 8800 Roeselare
o samenleven@roeselare.be
o https://www.roeselare.be
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 doorgegeven aan Dienst
Samenleven.
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.

5.2. Buurtcheque
−
−
−

−
−

1 maal per jaar kan een buurtcheque worden aangevraagd.
Een subsidieaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, uiterlijk zes
weken voor de datum of start van het buurt- of straatfeest.
Op het aanvraagformulier omschrijft de organisator duidelijk in welke buurt het
initiatief wordt georganiseerd en welke geraamde kosten hiermee gepaard
gaan.
Voor eenzelfde buurt kan de limiet van het aantal aanvragen niet overschreden
worden onafhankelijk van de indiener van de aanvraag.
De aanvraag kan enkel gebeuren door het invullen van het daartoe voorziene
aanvraagformulier op de website van de stad. Het reglement en bijkomende
inlichtingen kunnen bekomen worden bij:
o Stad Roeselare - Dienst Samenleven
o Botermarkt 2 - 8800 Roeselare
o samenleven@roeselare.be
o https://www.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.
De administratie is belast met de toekenning van de buurtcheque. Binnen de
twee weken na het indienen van de aanvraag, wordt de aanvrager op de hoogte
gebracht of de toekenning werd goedgekeurd.

Artikel 6 - Uitbetaling
6.1. Basissubsidie wijkcomités
Na goedkeuring van de subsidie door het college van burgemeester en schepenen, zal
de subsidie worden uitbetaald op het rekeningnummer, vermeld op het
aanvraagformulier.
De voucher wordt volledig ter beschikking gesteld na goedkeuring van de aanvraag en
naargelang de beschikbaarheid van het materiaal. De voucher is niet inruilbaar voor
geld en kan enkel aangewend worden door het wijkcomité.
6.2. Buurtcheque
Na goedkeuring van de subsidie, wordt de subsidie binnen de 4 weken uitbetaald op
het rekeningnummer, vermeld op het aanvraagformulier.
De voucher wordt volledig ter beschikking gesteld na goedkeuring van de aanvraag en
naargelang de beschikbaarheid van het materiaal. De voucher is niet inruilbaar voor
geld en kan enkel aangewend worden voor het organiseren van het buurt- of
straatfeest waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

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.
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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
Dit reglement treedt in voege op 29 juni 2021.
Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2021.

Pagina 6 van 6

