Reglement voor de subsidiëring van maatregelen voor brandveiligheid,
inbraakpreventie en/of dringende en/of tijdelijke werken in
vrijetijdsinfrastructuur.
Sectoren Jeugd, Cultuur, Sport
ALGEMEEN
Via dit reglement wil het stadsbestuur op een aantal concrete domeinen de kwaliteit van
bestaande vrijetijdsinfrastructuur verbeteren. Met name
werken op de terreinen
brandveiligheid en inbraakpreventie, conformiteit met de regelgeving over geluidsnormen
en sociale veiligheid maar ook dringende (instandhoudings) werken en/of tijdelijke
oplossingen voor infrastructuur zijn subsidiabel in dit reglement.
Dit reglement is geldig voor verenigingen aangesloten bij de resp. stedelijke adviesraden van
de sectoren Cultuur, Sport, Jeugd.
Artikel 1
Binnen de perken van de beschikbare kredieten kan het college van burgemeester en
schepenen aan verenigingen of organisaties een eenmalige (voor dezelfde werken) subsidie
toekennen:
1. voor werken aan bestaande vrijetijdsinfrastructuur gericht op het verhogen van
de brandveiligheid. De subsidie bedraagt 80 % van
de aankoop en/of
installatiekosten met een maximum van € 2.500,00.
En/of
2.

Voor technopreventieve maatregelen ter verlaging van het inbraakrisico van
bestaande vrijetijdsinfrastructuur en voor het verhogen van de sociale veiligheid
door het aanpassen van omgevingsfactoren in het kader van de CPTED
benadering (Crime Prevention Through Environmental Design). De subsidie
bedraagt 80 % van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van €
5.000,00 per ingediend dossier.

En/of
3.

Voor werken aan vrijetijdsinfrastructuur die dringend en noodzakelijk zijn om
een (minimale) werking van de vereniging verder te zetten of die dringend en
noodzakelijk zijn om de minimale veiligheid voor leden/bezoekers te
garanderen. De subsidie bedraagt 80 % van de aankoop en/of installatiekosten met
een
maximum
van
€
8.500,00
per
ingediend
dossier.

En/of
4. Voor tijdelijke (max. 2 jaar) infrastructuuroplossingen. De subsidie bedraagt 80 %
van de aankoop, huur- en/of installatiekosten met een maximum van € 8.500,00
per ingediend dossier.
En/of
5. Voor uitgaven (bijv. aankoop en plaatsing van geluidsmeters/-begrenzers,..)
bedoeld om de infrastructuur in orde te brengen met de regelgeving over
geluidsnormen voor muziekactiviteiten (Vlarem, hoofdstuk 4.5, afdeling 5.32.2).
De subsidie bedraagt 80 % van de aankoop en/of installatiekosten met een
maximum van € 2.500,00.
De vermelde subsidiebedragen zijn exclusief btw.
De maximale subsidie per aanvraagdossier is € 8.500,00 (excl. btw).
Artikel 2
a. Met vrijetijdsinfrastructuur wordt in dit reglement bedoeld:
Alle lokalen, terreinen of gebouwen gelegen op het grondgebied Genk, die door een
socioculturele, sport- of jeugdvereniging worden beheerd.
Verenigingen of organisaties, die een gebouw afhuren van een privé-eigenaar, moeten
het bewijs leveren van continu en onverdeeld gebruik en dienen te beschikken over een
langlopende (huur)overeenkomst van minimum 9 jaar. Zij moeten een voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van deze eigenaar voorleggen. Ingeval de huurovereenkomst
binnen de eerstvolgende periode van 9 jaar na de toekenning van deze subsidie wordt
beëindigd en niet wordt verlengd, zal het stadsbestuur de subsidie met een negende per
jaar, dat het contract beëindigd wordt eerder dan de volle negen jaar is verlopen
terugvorderen van de eigenaar.
b. De aanvragende verenigingen of organisaties dienen lid te zijn van een stedelijke
adviesraad (jeugd/sport/cultuur) en als dusdanig erkend te zijn door het stadsbestuur.
Artikel 5
De volgorde voor het behandelen van de aanvragen wordt mede bepaald door de datum van
aanvraag en de risicograad waaraan de infrastructuur is blootgesteld. Een ambtelijk advies
opgemaakt door de betrokken stedelijke dienst geeft een prioritering aan.
Artikel 6
De vereniging moet de subsidie schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en
schepenen. Indien de vereniging de infrastructuur huurt van een privé persoon volgens de
voorwaarden, beschreven in artikel 2 c, dient de eigenaar de aanvraag mee te ondertekenen.
Artikel 7
De aanvrager verbindt er zich toe om het advies in te winnen van de brandweer (aanvragen
onder 1.1) of van het veiligheidshuis (aanvragen onder 1.2). Het advies van deze
ambtenaren-adviseurs maakt
integraal deel uit van de aanvraag tot subsidie.

Aanvragen onder 1.3 en 1.4 worden uitvoerig beargumenteerd door de vereniging.
Voor vergunningsplichtige werken worden de nodige vergunningen toegevoegd.
Artikel 8
De kosten waarop de subsidie berekend wordt moeten bewezen worden aan de hand van
facturen op naam van de vereniging, met bijhorende bewijzen van betaling.
Kosten gemaakt tot maximaal 3 maanden vóór de datum van aanvraag tot het bekomen van
een premie kunnen in aanmerking genomen worden.
Artikel 9
Na afloop van de werken wordt door de stedelijke diensten een controle uitgevoerd. Hieruit
moet blijken dat de genomen maatregelen overeenstemmen met het advies en met de
ingediende bewijsstukken. Na gunstig advies volgt uitbetaling.
Artikel 10
Het stadsbestuur beslist autonoom over het al dan niet toekennen van een subsidie. Tegen
een weigering van subsidie kan geen verhaal worden ingesteld.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan afwijkingen op de uitvoering van dit
reglement toestaan mits motivatie.
Artikel 11
Door het indienen van een subsidieaanvraag, verklaart de aanvrager zich volledig akkoord
met dit reglement. In zijn aanvraag zal de verzoeker dit formeel bevestigen.
Artikel 12
Dit reglement treedt in voege vanaf de goedkeuring gemeenteraad
Artikel 13
Dit reglement heft het reglement voor de subsidiering van maatregelen voor de
brandveiligheid, inbraakpreventie en integrale toegankelijkheid in de socioculturele
infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 20 maart 2008 en het reglement
subsidiering inbraakpreventie sportaccomodaties, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 22
november 2007 op.

Dit subsidiereglement treedt in voege met ingang van 1 januari 2016.
Meer info:
Dienst Jeugd
Europalaan 26
3600 Genk
jeugd@genk.be
089/65 42 65

