Reglement infrastructuursubsidies Wilrijk
1.1. Infrastructuursubsidie
Wat is een infrastructuursubsidie?
Een infrastructuursubsidie wordt toegekend als tussenkomst in de kosten die gemaakt worden voor werken
aan het lokaal van een jeugdvereniging, voor het optrekken van een nieuw lokaal of voor de aankoop van een
lokaal of een bouwgrond.
Wie kan een infrastructuursubsidie aanvragen?
Volgende jeugdverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen:
-

-

Elke jeugdvereniging die een werkingssubsidie krijgt van het district Wilrijk;
Elke vzw die in haar statuten het beheer van een lokaal van een jeugdvereniging, die een
werkingssubsidie krijgt van het district, als één van de doelstellingen heeft staan. De vzw kan aparte
aanvragen indienen voor alle in de statuten opgenomen jeugdverenigingen.
Politieke verenigingen kunnen niet in aanmerking komen voor deze subsidie.

Hoeveel bedraagt een infrastructuursubsidie?
De subsidie bedraagt maximum 100 % van de gemaakte, toegelaten kosten.
Volledige renovatie- en nieuwbouwprojecten en de aankoop van een lokaal of een bouwgrond worden voor
maximum 70 % gesubsidieerd.
Infrastructuursubsidie in verschillende schijven
Als het subsidiebedrag minder is dan 25.000,00 Euro wordt, na goedkeuring van de aanvraag en de toekenning
van de subsidie door het districtscollege, de eerste schijf van de toelage bepaald op basis van het verslag van
het plaatsbezoek, de goedgekeurde offertes en plannen. Dit bedrag zal nooit groter zijn dan 50 % van het
toegekende subsidiebedrag.
Voor subsidiebedragen vanaf 25.000,00 Euro wordt, na goedkeuring van de aanvraag en de toekenning van de
subsidie door het districtscollege, de eerste schijf van de toelage bepaald op basis van facturen.
Op basis van bijkomende facturen worden extra schijven van minimaal 10 % uitbetaald. Het saldo van de
subsidie wordt uitbetaald nadat de werken voltooid zijn en het district de uitvoering van de werken en de
facturen heeft gecontroleerd.
Wat zijn de voorwaarden voor een infrastructuursubsidie?
-

-

De infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van het district of een jeugdlokaal zijn van een
jeugdvereniging die een werkingssubsidie ontvangt van district Wilrijk;
Het lokaal moet verzekerd zijn tegen brand;
De aanvrager is verantwoordelijk voor het bekomen van alle nodige vergunningen en toelatingen voor
het oprichten van de geplande infrastructuur;
De werken moeten in overeenstemming zijn met de bouwvoorschriften;
De nodige vergunningen moeten in orde zijn voor de eerste schijf uitbetaald wordt;
De aanvrager moet het district Wilrijk vrijwaren van aansprakelijkheid voor om het even welke schade
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de werken. De aanvrager gaat
deze verbintenis aan door ondertekening van het aanvraagformulier;
De aanvrager moet aan het district de gelegenheid geven het lokaal te bezoeken vóór, tijdens en na de
werken;

-

Bij de aankoop van een bouwgrond met de aanvrager op deze grond binnen de vijf jaar de
bouwwerken voor een nieuw lokaal starten;
Indien het gaat over een aanvraag (totaal van de werken volgens de offertes) boven de 25.000,00
Euro, dient de aanvrager te zorgen voor een schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokkenen
(grondeigenaar, eigenaar, huurder, gebruiker) waarin de eigenaar zich ertoe verbindt de infrastructuur
gedurende minstens negen jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de werken, ter beschikking te
stellen aan de aanvrager of een andere door het district betoelaagde jeugdvereniging.

Hoe verloopt de procedure?
-

-

-

-

-

-

De subsidie moet aangevraagd worden met het aanvraagformulier.
Bij de aanvraag voegt de aanvrager:
o Een omschrijving van de werken;
o Een begroting met een kostenraming;
o Prijsoffertes: er moeten drie offertes worden bijgevoegd of bewezen worden dat
inspanningen werden gedaan om drie offertes te bekomen. De aanvrager moet melden aan
welke offerte zij de voorkeur geeft en waarom. De offertes moeten voldoende inlichtingen
bevatten over de leverancier of de uitvoerder van de werken (naam en adres van de firma,
contactgegevens, registratienummer en ondernemingsnummer);
o Een kopie van de polis van de brandverzekering en een bewijs van de betaling van de premie
voor de lopende periode;
o Een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of een bewijs dat deze niet vereist is,
indien gevraagd door het district.
Jeugddienst Wilrijk mag alle documenten of bijkomende inlichtingen opvragen indien die nodig zijn.
Voor aanvragen met betrekking tot veiligheidswerken en bij dringende aanvragen, geeft de administratie
advies. Voor alle andere aanvragen geeft de adviesgroep advies.
De adviesgroep wordt samengesteld door het district en bestaat uit vertegenwoordigers van het
jeugdwerk en de jeugddienst.
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met de prioriteit van de werken voor het
betreffende gebouw:
a) Voortbestaan van de jeugdvereniging en instandhouding van het lokaal op korte termijn;
b) Veiligheid;
c) Instandhouding van het lokaal op lange termijn;
d) Verfraaiing, ecologie en toegankelijkheid.
De toekenning van de subsidie gebeurd door het districtscollege en binnen de perken van de daartoe
voorziene kredieten;
De werken mogen niet starten voor dat het district de bestaande situatie heeft kunnen beoordelen. Deze
beoordeling is nog geen garantie op het toekennen van de subsidie. Als het gaat om dringende
herstellingswerken overlegt de aanvrager de eerstvolgende werkdag met het district over de verdere
procedure;
De aanvrager moet de werken voltooien, haar kosten bewijzen aan de hand van facturen en het district de
gelegenheid geven het lokaal te bezoeken uiterlijk binnen een termijn van 18 maanden na de datum van
goedkeuring van de subsidie. Het districtscollege kan deze termijn met drie maanden verlengen, mits een
gemotiveerde aanvraag van de jeugdvereniging;
De subsidie wordt pas uitbetaald als de werken zijn uitgevoerd (uitgezonderd eventuele voorschotten) en
er onderzocht is of de vereniging aan alle voorwaarden voldaan heeft.
Als na uitbetaling van de infrastructuursubsidie de aanvrager de werken niet uitvoert, moet het volledige
bedrag van de infrastructuursubsidie worden terugbetaald;
Als binnen de drie jaar na uitbetaling van de infrastructuursubsidie de aanvrager met zijn werking
ophoudt of het gebouw verlaat of verkoopt, moet het volledige bedrag van de infrastructuursubsidie

worden terugbetaald. In geval van overmacht of als een andere betoelaagde jeugdvereniging het gebouw
betrekt, vervalt de verplichting tot het terugbetalen van de infrastructuursubsidie.
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen alsmede betwistingen omtrent de uitvoering ervan, worden
geregeld door het districtscollege.

-

2. Slotbepalingen infrastructuursubsidies Wilrijk
-

-

-

-

-

Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2019. De bedragen vermeld in dit reglement zijn
basisbedragen. Het districtscollege kan deze bedragen jaarlijks aanpassen aan de noden en behoeften
van het jeugdwerk.
Subsidieaanvragen die volledig voldoen aan de voorwaarden van het reglement komen steeds in
aanmerking voor goedkeuring, zolang er voldoende budget beschikbaar is.
De jeugdvereniging of persoon die de subsidie heeft aangevraagd, wordt na het vervolledigen van het
dossier binnen de drie maanden op de hoogte gebracht van de beslissing.
De aanvrager kan bijkomende uitleg vragen bij het district.
Ook jeugdverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en natuurlijke personen kunnen ten gevolge van
de mogelijkheid die Artikel 5 § 2 van het algemeen reglement op de toelage (gemeenteraad van 18
december 2006 – jaarnummer 2730) hiertoe biedt, in aanmerking komen voor subsidies van meer dan
1.250,00 Euro die voorzien zijn in dit reglement.
De bepalingen in dit reglement doen geen afbreuk aan de bepalingen in de Wet op de toelagen van 14
november 1983 en het Algemeen reglement op toelagen (Gemeenteraad van 18 december 2006jaarnummer 2730). Voor feitelijke jeugdverenigingen geldt eveneens het Algemeen reglement op de
toelagen van 18 december 2006. Er wordt evenwel een uitzondering voorzien voor volgende passage:
DEEL II, Hoofdstuk 1, Artikel 4, paragraaf 2, punt b.:
Er wordt geen verslag van de financiële toestand gevraagd voor feitelijke jeugdverenigingen zolang het
bedrag voor de subsidie niet boven de 7.500,00 Euro komt. De rechtvaardiging (inclusief aangewende
budgetten) van het gebruik van de toelage moet gebeuren binnen de 14 maanden, hetzij door het
invullen van het aanvraagformulier voor een nieuwe werkingssubsidie, hetzij door een aparte
rechtvaardiging.
De som van de toelagen die worden toegekend (door verschillende subsidiërende instanties) aan een
aanvrager, kan nooit hoger zijn dan het totaal van de kosten waarvoor toelagen werden aangevraagd.
Voor alle subsidieaanvragen voor projectsubsidies en infrastructuursubsidies die uitgevoerd worden in
2019 en voor werkingssubsidie voor het werkjaar 2019 geldt dit subsidiereglement, ongeacht of de
aanvraag reeds in 2018 werd ingediend.

