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Gemeentelijk subsidiereglement voor de organisatie van klimaatprojecten 

 
 
Artikel 1. Algemene bepalingen 

De stad Oudenaarde wil verenigingen inspireren en ondersteunen om acties te ondernemen om de 
doelstellingen van het klimaatplan te realiseren. Concreet gaat het om acties die: 

- het draagvlak voor en de bekendheid van het klimaatplan vergroten; 

- een concrete actie of maatregel uit het klimaatplan in uitvoering brengen; 

- een aantoonbare reductie van de CO2-uitstoot realiseren; 

- een aantoonbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. 

De projecten moeten gericht zijn op een breed publiek en uitgevoerd worden in Oudenaarde. 

Artikel 2. Definities 

Klimaatplan = het Sustainable Energy Action Plan (SEAP) of Duurzaam Energieactieplan dat werd 
opgemaakt in navolging van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en op 21/03/2016 
werd goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Vereniging = een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging, zoals een 
bewonersgroep of een soortgelijke organisatie. De vereniging zonder winstoogmerk is gevestigd op 
het grondgebied van de Stad Oudenaarde. Een feitelijke vereniging van bewoners bestaat uit 
minstens twee personen, naast de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de aanvraag. Deze personen 
mogen niet op hetzelfde adres wonen, maar wonen wel in Oudenaarde (gedomicilieerd). 

Project = het voorstel waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Het is een activiteit of een geheel 
van activiteiten op het grondgebied van de stad Oudenaarde, afgebakend in de tijd. 

Artikel 3. Beperkingen 

De toekenning van deze subsidies gebeurt slechts binnen de perken van de daartoe door de 
Gemeenteraad goedgekeurde kredieten. 

Voor de periode 2017-2019 wordt een totaal bedrag van 10.000 EUR per jaar begroot. 

Artikel 4. Doelgroep en toepassingsgebied 

Enkel verenigingen die voldoen aan de definitie uit artikel 2 komen in aanmerking voor de 
projectsubsidie. 

Voor de subsidie komen niet in aanmerking: 

• private activiteiten; 
• partijpolitieke of partijgebonden activiteiten; 
• activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter; 
• commerciële activiteiten. 

Artikel 5. Voorwaarden 

5.1 Projectthema 

De subsidie voor klimaatprojecten kan enkel aangewend worden voor projecten die de doelstellingen 
vermeld in artikel 1 helpen realiseren. 
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Projectaanvragen die inzetten op vernieuwende acties en/of innovatieve benaderingen van het thema 
worden aangemoedigd. 

5.2 Projectinhoud en –verloop 

De doelstelling van de actie, de timing en de raming van de kosten en inkomsten worden in de 
aanvraag duidelijk omschreven.  

Na realisatie van het project wordt een beknopt activiteitenverslag aan de stad overgemaakt. 

De initiatiefnemer verbindt er zich toe minstens één actie op het getouw te zetten om het brede 
publiek over het aangegeven thema te bereiken. 

De milieudienst en de schepen bevoegd voor milieu ontvangen een uitnodiging voor publieksgerichte 
activiteiten. 

Bij de uitvoering van het project en alle deelactiviteiten wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. 
Aanwijzingen van de stad hierover worden opgevolgd. 

5.3 Aanwending subsidiebedrag 

Volgende kosten kunnen in rekening worden gebracht: 

• aankoop of huur van materialen noodzakelijk voor de uitvoering van het project; 
• huur van lokalen of terreinen noodzakelijk voor de uitvoering van het project; 
• vergoeding van sprekers, artiesten, begeleiders, … niet verbonden aan de initiatiefnemer;  
• professioneel advies; 
• communicatiekosten. 

De subsidie kan niet aangewend worden voor: 

• structurele investeringen in, rond en aan gebouwen; 
• aankoop van installaties, terreinen e.d.m. meer voor particulier of commercieel gebruik; 
• personeelskosten, verplaatsingskosten of andere onkostenvergoedingen voor medewerkers 
van de initiatiefnemer. 

5.4 Communicatie 

Op elke publicatie, die na de goedkeuring van de projectaanvraag door het college van burgemeester 
en schepenen verschijnt, vermeldt de initiatiefnemer het logo van de Stad Oudenaarde en het logo 
van ‘duurzaam Oudenaarde’. Beide logo’s worden aangeleverd door de stad.  

Ook in alle andere communicatie wordt steeds vermeld dat het project gesteund wordt door de Stad 
Oudenaarde. 

Andersom kan elk goedgekeurd project rekenen op promotionele ondersteuning van de stad.  

Artikel 6. Subsidiebedrag 

De subsidie voor een klimaatproject bedraagt ten hoogste 2.000 EUR. 

De initiatiefnemer vraagt een subsidie aan op basis van een eigen schatting van de te verwachten 
kosten en inkomsten.  

Na afloop van het project worden de effectieve kosten en inkomsten aangetoond. Het uitgekeerde 
subsidiebedrag kan nooit het totaal van de kosten, na aftrek van de inkomsten, overschrijden.  

De subsidie mag gecumuleerd worden met andere subsidies, op voorwaarde dat deze andere 
subsidies vermeld worden in de aanvraag en de projectboekhouding. Dubbelfinanciering of 
overfinanciering is niet toegelaten.  

Artikel 7. Procedure 

7.1 Aanvraag 

Projectaanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, zij het uiterlijk 2 maanden voor de start 
van het project. 
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De aanvraag gebeurt door middel van het aanvraagformulier, dat beschikbaar is via de website van de 
stad (www.oudenaarde.be) of bij de milieudienst. 

Indien twee of meer verenigingen samenwerken om een project te organiseren, treedt één van deze 
verenigingen als initiatiefnemer op. De subsidie wordt volledig aan deze initiatiefnemer uitgekeerd.  

7.2 Beoordeling en beslissing 

De milieudienst adviseert het college van burgemeester en schepenen op basis van een toetsing aan 
volgende criteria: 

• het voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement; 
• de haalbaarheid van het project zowel naar timing, financiering als bereik van de doelgroep; 
• de kwaliteit van het project; 
• de mate waarin rekening gehouden wordt met de verschillende duurzaamheidsaspecten 
doorheen het project. 

De milieudienst kan de initiatiefnemer vragen om meer uitleg te verschaffen bij de aanvraag, of het 
project in beperkte mate bij te sturen.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie vóór de 
startdatum van het project. 

7.3 Uitbetaling 

De uitbetaling van de subsidie voor klimaatprojecten verloopt in twee fasen: 

• een voorschot van 80 % van het geraamde subsidiebedrag wordt uitbetaald na de 
goedkeuring van de projectaanvraag; 
• het saldo wordt uitbetaald na de goedkeuring van de activiteitenverslag, op basis van de 
effectieve kosten. 

Het activiteitenverslag wordt ten laatste 3 maanden na afloop van het project ingediend bij de 
milieudienst en bevat minstens: 

• opgave van het aantal deelnemers of het bereikte publiek; 
• de projectboekhouding mét de nodige bewijsstukken van de kosten en de inkomsten; 
• een overzicht van de gevoerde communicatie. 

De milieudienst kan bijkomende gegevens opvragen.  

Indien uit de projectboekhouding blijkt dat de effectieve aanvaardbare kosten (na aftrek van de 
inkomsten) lager zijn dan het reeds uitbetaalde voorschot, dan wordt het teveel uitbetaalde 
voorschotbedrag teruggevorderd.  

Indien de milieudienst van oordeel is dat het project niet in overeenstemming met dit reglement werd 
uitgevoerd, kan het toe te kennen subsidiebedrag overeenkomstig aangepast worden.  

In geval van betwisting beslist het college van burgemeester en schepenen over het uit te betalen 
subsidiebedrag. 

Artikel 8. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking met ingang van de goedkeuring door de Gemeenteraad van 
27/03/2017.  

Artikel 9. Uitvoering 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. 

 


