Brandveiligheid
Art. 1 - Algemene bepalingen
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een brandinspectie voor ieder lokaal in Moerbeke dat
hoofdzakelijk ter beschikking staat van erkende jeugdverenigingen. Met deze subsidie wil het
gemeentebestuur inzetten op veilige (jeugd)lokalen in Moerbeke.

Art. 2 – Definitie
-

Jeugdlokaal: een lokaal in eigendom van of in gebruik door een erkende jeugdvereniging
Werkingsjaar: een jaar dat aanvangt op 1 september en dat eindigt op 31 augustus, twaalf
maanden later
Erkende jeugdvereniging: een groep jongeren die deelneemt aan een groepsgericht sociaalcultureel initiatief in de vrije tijd onder educatieve begeleiding waarbij
o deze groep min. 10 jeugdactiviteiten per jaar organiseert
o die hoofdzakelijk doorgaan op grondgebied Moerbeke
o dit gespreid over minstens 6 maanden

Art. 3 – Voorwaarden
Je kan aanspraak maken op deze subsidie als je voldoet aan volgende voorwaarden;
-

Erkende jeugdvereniging die beschikt over een jeugdlokaal waar ze zelf instaan voor het
onderhoud
Middelen dienen uitsluitend aangewend te worden om het inspectieverslag van de brandweer te
verbeteren

Maximaal 1 aanvraag per werkingsjaar per vereniging.

Art. 4 – Procedure aanvraag
De aanvraag voor de subsidie brandveiligheid moet uiterlijk binnen het jaar waarin de inspectie
uitgevoerd is, schriftelijk en digitaal ingediend worden bij de jeugddienst.
Een aanvraag bestaat uit:
- ingevuld (en ondertekend) aanvraagformulier (zie website)
- Inspectieverslag brandweer
- Factuur van uitgevoerde werken overeenkomstig inspectieverslag
De jeugddienst beoordeelt de aanvraag zodra deze volledig is en geeft feedback binnen 4 weken na
indienen.
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Art. 5 – Voordeel
Iedere aanvrager heeft recht op een terugbetaling van maximum €250 per jaar, beperkt tot
maximum van factuurbedrag(en). De terugbetaling gebeurt binnen 3 maanden na indienen.

Art. 6 – Controle en sancties
De jeugddienst of het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren
op de geldigheid van de aanvraag. De subsidies zullen pas uitbetaald worden wanneer de aanvrager
voldoet aan de voorwaarden beschreven in het subsidiereglement.

Art. 7 – Overdracht subsidies
Indien geen aanvragen worden ingediend of het jaarlijks vast te stellen bedrag niet volledig is
aangewend, dan wordt het saldo overgedragen naar de werkingssubsidie.

Dit subsidiereglement treedt in werking met ingang van 1 september 2017.
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