Goedgekeurd op de GR van 20 september 2016
Subsidiereglement van kunstgrasterreinen
Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de kredieten, voorzien in het gemeentebudget, kan er een financiële ondersteuning
gegeven worden aan Berlaarse voetbalclubs voor de realisatie van kunstgrasterreinen.
Artikel 2 - Voorwaarden i.v.m. de aanvrager
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de voetbalvereniging gelijktijdig aan volgende dwingende
voorwaarden voldoen:
•

de vereniging is minstens een Berlaarse provinciale voetbalclub aangesloten bij de V.F.V. (KBVB) en
moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Berlaar en erkend zijn door het
gemeentebestuur na advies van de sportraad;

•

de vereniging moet minstens 5 jaar actief zijn;

•

de vereniging dient een vorm van rechtspersoonlijkheid te hebben;

•

het kunstgrasterrein wordt aangelegd op grond, eigendom van de gemeente;

•

de aanvragende club dient bij minimum drie firma’s offertes op te vragen die voldoen aan de technische
vereisten (zoals vermeld onder artikel 3). Een motivering dient bijgevoegd te worden waarom voor een
bepaalde firma wordt gekozen.

•

het gebruik van het kunstgrasterrein toelaten voor sportactiviteiten van andere sportclubs en de dienst
Vrije Tijd en minstens één wedstrijd per weekend het kunstgrasterrein ter beschikking stellen voor
liefhebbersvoetbalploegen, indien die vraag wordt gesteld. Hiervoor worden concrete afspraken
gemaakt tussen de clubs of dienst Vrije Tijd o.m. over de prijs voor verhuring kunstgrasterrein conform
de democratische tarieven van de sportterreinen. Bij onenigheid beslist het schepencollege;

•

een overzicht van
o de wijze waarop de club het kunstgrasterrein zal onderhouden bvb. onderhoudscontract, aankoop
machines en inzet vrijwilligers
o de financiële middelen die hier jaarlijks voor voorzien worden;

•

een goede werking, promotie en jeugdwerking hebben alsook de technische opleiding en kadervorming
in de vereniging aanmoedigen;

•

de vereniging dient ook organisaties en activiteiten van de sportraad en de Dienst Vrije Tijd van de
gemeente te ondersteunen.

Artikel 3 - Voorwaarden i.v.m. aanleg kunstgrasterrein
De subsidie kan verleend worden voor de aanleg van kunstgrasterreinen om de bespeelbaarheid te
maximaliseren en de kwaliteit te waarborgen.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet het kunstgrasterrein gelijktijdig aan volgende bijkomende
dwingende voorwaarden voldoen:
• gerealiseerd worden op gronden, eigendom van de gemeente Berlaar
• voldoen aan de wettelijke voorschriften ter zake: stedenbouwkundig, veiligheid, milieu,…
• het kunstgrastapijt wordt als onroerend door bestemming beschouwd en mag dan ook niet door de club
vervreemd worden.
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Het terrein zal bovendien aan volgende voorwaarden (technische vereisten) moeten voldoen:
• drainage: op maat van de situatie (rekening houden met overstromingsgevoelige gebieden)
• fundering: minimum 25cm met zand/lava-stabilisatie en een shockpad
• kunstgrasmat: minstens fifa*-gekeurd
• milieuvriendelijke infill: conform de huidige Europese Normen
• alle keuringen door een fifa-erkend laboratorium zijn inbegrepen
• de materialen en installatie ervan zullen op kosten van de leverancier bij elke stap worden gecontroleerd
door een testinstituut, pas na deze goedkeuring mag de volgende laag worden aangebracht
Het kunstgrasterrein moet onderhouden worden als een goede huisvader.
Artikel 4 - Subsidiebedrag
De omvang van de gemeentelijke buitengewone subsidie wordt vastgesteld op 100% van de kostprijs van de
kunstgrasterreinen (exclusief btw) en dit met een maximum van 400.000,00 EUR.
Indien de club niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in dit reglement, binnen een termijn van 10 jaar na
realisatie, kan de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Artikel 5 - Procedure voor de aanvraag
1) Een gemotiveerde aanvraag moet bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 1 april van het kalenderjaar
voorafgaand aan het jaar waarin men de subsidie wenst te genieten. Uitzonderingen hiervoor kunnen worden
toegelaten.
In de aanvraag staat vermeld:
a) Officiële gegevens van de sportvereniging en de verantwoordelijken
b) Reden voor de aanleg van een kunstgrasterrein
c) Raming van de kostprijs
d) Inplantingsplan voor het kunstgrasterrein (in samenspraak met het gemeentebestuur)
e) Timing wanneer de club de werken wil realiseren
f) Financieel plan: met welke middelen wordt de investering gefinancierd
2) De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht bij het al dan niet weerhouden van de aanvraag.
3) Indien de aanvraag wordt behouden, wordt het subsidiedossier voor het schepencollege opgemaakt. De
volgende benodigde documenten moeten door de sportvereniging worden bezorgd aan de Dienst Vrije Tijd:
a) De ontvangen offertes en de motivering van de keuze, opgemaakt door de club;
b) De oprichtingsakte van de sportvereniging en de statuten;
c) De boekhoudkundige gegevens van de laatste twee werkingsjaren;
d) Overzicht van de activiteiten van de sportvereniging;
e) Een uitgebreid financieel plan (met welke middelen de investering zal gefinancierd worden) waaruit blijkt
dat de club de investering kan dragen
f) De (aanvraag tot) stedenbouwkundige vergunning indien nodig;
g) Een attest i.v.m. een eventueel afgesloten lening;
De sportvereniging komt slechts in aanmerking voor subsidies, indien bij de aanvraag en de uitvoering van de
werken alle wettelijke bepalingen werden nageleefd.
Bij meerdere aanvragen beslist het schepencollege over de volgorde van subsidiëring in functie van de
beschikbare budgetten.
Artikel 6 - Aanvang van de werken
De werken mogen pas starten na goedkeuring van het subsidiedossier door het college.
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Artikel 7 - Uitbetalen van de subsidie aan de sportvereniging
Op basis van het goedgekeurde subsidiebedrag betaalt de gemeente Berlaar de subsidie uit aan de
sportvereniging. Bij voorlegging van een voorschotfactuur zal een eerste schijf (max. 150.000 euro) worden
uitbetaald. Bij eindfacturatie én als alle keuringen in orde zijn, zal het resterende bedrag worden uitbetaald,
rekening houdend met het maximum bedrag van 400.000 euro.
Artikel 8 - Uitvoering
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Het college van burgemeester en schepenen beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting op advies van de
sportraad.
Artikel 9 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.

