Ondersteuningsreglement
District Wilrijk - Buurtbouwers:
Poetsactie
1.

Definities

Poetsactie: Een positieve impuls geven in de buurt. Dit kan mogelijk gemaakt worden door
een poetsactie in de buurt.
Een bewonersgroep: Enkele bewoners uit 1 straat die zich verenigen om initiatieven op te
zetten ten voordele van de straat.

2.

Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 6 september 2021.

3.

Einddatum

Dit reglement eindigt op 31 december 2025 en is jaarlijk evalueerbaar.

4.

Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Wilrijk.

5.

Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden
voldoen:
●
●
●
●

Een privépersoon met domicilie in district Wilrijk.
Een bewonersgroep gevestigd in district Wilrijk.
Een vereniging met als doelgroep bewoners uit Wilrijk.
Een school instelling gevestigd op grondgebied Wilrijk.

6.

Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken

De toelage moet besteed worden aan de werking van de vereniging of de school.
●
De actie wordt uitgevoerd door een groep van minstens 5 bewoners, leerlingen of
leden van een vereniging.
●
De actie gaat door op grondgebied Wilrijk.
●
Er kunnen 2 aanvragen per kalenderjaar worden aangevraagd.

7.

Aanvraag

Een ondersteuningsaanvraag wordt ingediend via de verenigingendatabank:
https://opsinjoren.csjdatabank.be.
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk 4 weken voor de activiteit.
De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen
een termijn van 10 kalenderdagen met een ontvangstmelding.
Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt het district aan de aanvrager een
melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige
aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 5 kalenderdagen.
Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag
geweigerd worden

8.

Beslissing

De beslissing wordt genomen door de administratieve goedkeurder 30 kalenderdagen na
ontvangst van de volledige aanvraag.

9.

Financiële ondersteuning

De maximale ondersteuning bedraagt 400,00 EUR
De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening:
●
5,00 EUR per deelnemer voor een éénmalige (poets)actie.

10.

Termijnen voor uitbetaling

Het ondersteuningsbedrag wordt ten laatste 1 maand na de activiteit uitbetaald en na het
indienen van het eindverslag.

11.

Niet-geldelijke ondersteuning

De ontvanger krijgt bijkomend de volgende ondersteuning:
●
Poetsmateriaal (poetsgerief en rode vuilniszakken) van district Wilrijk in bruikleen
binnen de beschikbare voorraad.

12.

Inhoudelijke rapportage

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning inhoudelijk verantwoorden door het
invullen en versturen van een inhoudelijk eindverslag, sfeerfoto en groepsfoto van de
poetsactie en een foto van de verzamelde vuilniszakken. Ook dient vermeld te worden waar
de vuilniszakken zijn verzameld zodat het district Stadsreiniging kan vragen deze op te
halen op die locatie. Een inhoudelijk eindverslag is te vinden via
https://opsinjoren.csjdatabank.be .

13.

Financiële rapportage

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning financieel verantwoorden door het
invullen en versturen van een financieel eindverslag. De beloning moet gespendeerd worden
in groepsverband of als investering voor de school. Een financieel eindverslag is te vinden
via https://opsinjoren.csjdatabank.be.

14.

Termijnen van rapportering

De vereiste rapportering moet ingediend worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen
na de poetsactie.

15.

Vervanging

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement ter ondersteuning van wijk- en
burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven,
Buurtbouwers, voor wat betreft artikel 25, Poetsactie, goedgekeurd met het besluit van 3
september 2019,

16.

Overgangsmaatregelen

Vanaf 6 september 2021 is het nieuwe reglement van toepassing. Aanvragen die zijn
ingediend voor 6 september 2021 maar betrekking hebben op activiteiten of initiatieven die
plaatsvinden na 6 september 2021 worden behandeld volgens de bepalingen van het oude
reglement.

17.

Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke
wettelijke regels.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

