Reglement buurtsubsidie - Gemeente Sint-Amands
ALGEMEEN
Artikel 1: doel
Er wordt een buurtsubsidie ingevoerd om het gemeenschapsgevoel in de straten, wijken en buurten
van de gemeente Sint-Amands te bevorderen.
Artikel 2: voorwaarden
De buurtsubsidie kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
- de aanvrager organiseert een activiteit, zijnde een straatfeest of buurtfeest, en deze wordt ingericht
op het grondgebied van de gemeente Sint-Amands.
- het hoofddoel van de activiteit is het versterken van de sociale verbondenheid in een welbepaalde
straat of buurt.
- de initiatiefnemers en deelnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat of buurt.
- aan het feest participeren minstens 20 personen afkomstig uit de straat of buurt.
- alle bewoners uit de straat, wijk of buurt moeten een uitnodiging ontvangen.
- privé-, familie- en schoolfeesten, officiële dorpskermissen, commerciële activiteiten en feesten met
een politiek, religieus of filosofisch karakter komen niet in aanmerking.
- alle toepasselijke wettelijke verplichtingen (bv. geluidsnormen, SABAM, enzovoort) dienen te
worden gerespecteerd.
- De subsidiërende overheid behoudt zich het recht voor om de activiteit te bezoeken.
Artikel 3: toelagebedrag
De buurtsubsidie bedraagt maximaal € 100 per aanvraagdossier. Het bedrag van de subsidie kan
nooit meer bedragen dan de effectief gemaakte kosten. Uitsluitend logistieke en artistieke zaken
komen in aanmerking voor terugbetaling. Het ontvangen van een subsidie is per buurt, wijk of straat
beperkt tot één activiteit per jaar. Het college van burgemeester en schepenen kan het
subsidiebedrag aanpassen.
PROCEDURE
Artikel 4: aanvraag
Om aanspraak te maken op financiële ondersteuning dient het buurtcomité de buurtsubsidie aan te
vragen via de gemeentelijke website. De aanvraag moet minimum 2 en maximaal 12 maanden op
voorhand worden ingediend. Door het indienen van de aanvraag voor de buurtsubsidie aanvaardt de
aanvrager dit reglement.
Artikel 5: beslissing
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over het al dan niet toekennen van de
subsidie. Uiterlijk 4 weken na de aanvraag, wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van
de beslissing.
Artikel 6: verantwoording
De buurtsubsidie kan slechts uitbetaald worden als de organisator het bijhorende evaluatieverslag
over de georganiseerde activiteit binnenbrengt met minimaal volgende bewijsstukken als bijlage:
- minimaal 3 foto’s waarop de activiteit duidelijk te zien is.
- een uitnodiging, zoals iedere buurtbewoner die gekregen heeft.
- facturen, contracten en betaalbewijzen van:
- artistieke zaken (artiest, animatie, SABAM, billijke vergoeding, enzovoort)
- logistieke zaken (podia, klankinstallatie, tent, stoelen en tafels, enzovoort)
- verzekeringen
- Opmerking: eten en drinken komen dus niet in aanmerking voor terugbetaling.

De organisator dient het evaluatieverslag met bijlagen in te dienen binnen de termijn van 6 weken na
het buurtfeest.
Artikel 7: uitbetaling
De buurtsubsidie wordt uitbetaald op het meegedeelde bankrekeningnummer binnen de termijn van
1 maand na het indienen van het volledige evaluatieverslag.
Artikel 8: terugvordering
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet
werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen op grond van dit reglement
toegestane subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Artikel 9: betwistingen
Betwistingen in verband met de uitvoering van dit reglement worden voorgelegd en beslecht door
het college van burgemeester en schepenen.
INWERKINGTREDING
Artikel 10: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2014.

