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REGLEMENT VOOR INFRASTRUCTUUR-
SUBSIDIE AAN OUDENAARDSE SPORTCLUBS 
EN JEUGDWERKINITIATIEVEN   

vastgesteld in de Gemeenteraad van 27/11/2017 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Binnen de perken van de daartoe door de Gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting, 

voorziet het gemeentebestuur van de Stad Oudenaarde een infrastructuursubsidie voor erkende 
sportclubs en jeugdwerkinitiatieven. 

Met deze subsidie wil het stadsbestuur de erkende verenigingen bijstaan bij duurzame investeringen 
in onroerende goederen, vermits een degelijke infrastructuur essentieel is bij het uitbouwen van een 

goede sport- of jeugdwerking. 

Artikel 2: Subsidie 

Het bedrag van de toelage bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten voor een 

maximumbedrag van 9.000€ per jaar. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote investeringen:  

“Kleine investeringen” zijn infrastructuurwerken waarbij de totale kostenraming kleiner is dan 12.000€ 
(BTW incl.).  

“Grote investeringen” zijn infrastructuurwerken met een totale kostenraming vanaf 12.000€ (BTW 

incl.). De werkzaamheden kunnen hierbij gespreid worden over meerdere kalenderjaren.  

Artikel 3: Begunstigden 

Enkel de, door de Stad erkende sportclubs en jeugdwerkinitiatieven, kunnen gebruik maken van dit 
reglement. 

Voor grote investeringen komen enkel sportclubs en jeugdwerkinitiatieven die vzw zijn, in aanmerking.  

Bij samenwerking van verschillende erkende verenigingen voor éénzelfde project, dient dit schriftelijk 
in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd te worden. 

Artikel 4: voorwaarden  

De te verwezenlijken of te renoveren onroerende infrastructuur dient te liggen: 

- Op het grondgebied Oudenaarde. 
- Op grond waarop de begunstigde of de stad Oudenaarde een zakelijk recht 

heeft dat nog minstens 30 jaar loopt. 

- Op grond die de begunstigde nog voor een periode van minimum 9 jaar mag 
gebruiken, op basis van een schriftelijke overeenkomst. In dit geval kan er 

enkel een aanvraag gedaan worden voor de toelage bij kleine investeringen.  
 

Onder onroerende goederen beschouwen we onroerende goederen van nature en onroerende 

goederen door bestemming, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. 
 

De subsidiëring van onroerende investeringen voor sportclubs is beperkt tot volgende limitatieve lijst: 
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- Alle werken (bouwen, herstellen) aan gebouwen en andere sportaccommodaties die alleen door 

deze sportclub gebruikt worden zoals de toegangswegen, de cafetaria, bergingen en terrassen, de 

omheiningen, de vergaderruimten, de tribunes of andere accommodaties voor de toeschouwers en de 
aanleg en onderhoud van sportterreinen. 

- Het leveren, herstellen en plaatsen van sportmaterialen in zoverre ze onroerend bij bestemming 
worden en inherent zijn aan die specifieke sport, zoals verlichting, ballenvangers, scoreborden, doelen 

en andere specifieke sportmaterialen.  

 
Als opschortende voorwaarde geldt dat er aan alle wettelijke voorwaarden en verplichtingen voldaan 

moet worden. 

Artikel 5: Procedure 

De subsidieaanvraag moet aan de hand van het hiertoe voorbestemde formulier ingediend worden op 
de respectievelijke stadsdienst (sportdienst of jeugddienst). Het aanvraagdossier bevat minimum:  

 Een motivatie: een inhoudelijke argumentatie om tot de werkzaamheden over te gaan. 

 Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden met o.a.: 
o fasering en vermoedelijke einddatum; 

o de te gebruiken materialen; 
o een gedetailleerde kostenraming;  

o de uitvoerder van werken en een prijsvergelijking van min. 3 offertes bij kostenposten 

boven 5500€ (excl. BTW). 
 Een kopie van de eventuele eigendomstitel, de titel van zakelijk recht of bewijs van 

gebruiksovereenkomst. 
 

Bij grote investeringen komt daar bij: 

 Een inplantingsplan. 

 De nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden voldaan wordt. 

 Een kopie van de statuten van de vzw. 
 Een financieringsplan met daarin o.a.: 

o een overzicht van eventuele andere subsidies en geplande investeringen aan de 
onroerende infrastructuur door overheden, organisaties of diensten; 

o een bewijs van de financiële draagkracht van de vereniging; 

o een overzicht van andere financiële acties met inkomstenraming. 
 

De respectievelijke stadsdienst (sportdienst of jeugddienst) beoordeelt (desgevallend na advies van 
andere betrokken diensten) de volledigheid en de ontvankelijkheid van de aanvraag, op basis van het 

reglement.  

Grote investeringen worden ter advies voorgelegd aan de respectievelijke adviesraad (sportraad of 
jeugdraad). 

Aanvragen die volledig en ontvankelijk geacht worden, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. De begunstigde ontvangt, binnen de 2 maanden, na de 

beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen een schriftelijke bevestiging. 

Artikel 6: Betalingsmodaliteiten van de betoelaging  

Bij kleine investeringen bedraagt de toelage maximum 9.000€. De betaling zal gebeuren in twee 

schijven:  

- De eerste schijf  ‘voorschot’ (50% op basis van de kostenraming) na goedkeuring van 

de aanvraag door het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbetaling van 
het voorschot zal gebeuren binnen 6 weken na de goedkeuring.  

- De tweede schijf  ‘saldo’ (50% op basis van de definitieve facturatie) na de uitvoering 

van de investeringswerken, op voorlegging van de facturen en na controle door een 
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stadsdienst die het proces verbaal opstelt. De uitbetaling van het saldo zal gebeuren 

binnen 6 weken na de controle. 

 

 

 

Bij grote investeringen gebeurt de betoelaging via vooruitbetaling: 

De begunstigde kan het bedrag van de toelage voor max. 10 jaar (= 90.000€ op basis van 75% van 

de bewezen kosten) uitbetaald krijgen in 1, 2 of 3 kalenderjaren. Daarbij doen de begunstigden 
afstand van toekomstige infrastructuurtoelagen zoals bepaald in dit reglement voor de komende jaren 

waarop hun vooruitbetaling van toepassing is. 

- De uitbetaling gebeurt in schijven na voorlegging van facturen en foto’s die de 

uitvoering van de werken kunnen bewijzen. En na een controle door een personeelslid 
van BIO die het proces verbaal opstelt. De uitbetaling van deze schijven bedraagt 

steeds 75% van het facturatiebedrag en zal uitgevoerd worden binnen de 6 weken na 

de goedkeuring. 

- Aan de uitbetaling van de eindfactuur gaat een controle vooraf door een stadsdienst 

(BIO) die het proces verbaal opstelt. 

Artikel 7: Misbruiken  

De stadsdiensten kunnen op elk moment in het dossier, op eenvoudig verzoek, ter plaatse controleren 

op misbruiken. Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om misbruiken te beoordelen 
en de gepaste maatregelen te treffen. 

De begunstigde verbindt er zich toe, de verkregen toelage integraal te investeren in het onroerend 
goed zoals bedoeld in de aanvraag. Elke andere aanwending of misbruik heeft van rechtswege de 

onmiddellijke opeisbaarheid van de totale verkregen toelage tot gevolg.  

Wanneer de werken onvolledig, gebrekkig of niet volgens de wettelijke voorwaarden uitgevoerd 

werden of indien de vereniging in tussentijd ontbonden wordt, nieuwe doelstellingen nastreeft of niet 

langer erkend is; zal het saldo ingehouden worden en kan de reeds verkregen toelage teruggevorderd 
worden. 

Indien er zich wijzigingen voordoen ten opzichte van de aanvraag is de begunstigde verplicht om dit 
onmiddellijk schriftelijk te melden aan het stadsbestuur. Het College van Burgemeester en Schepenen 

zal dan een beslissing nemen inzake de toelage. 

Wanneer de begunstigde, door de cumulatie van verschillende toelagen van diverse instanties, meer 
betoelaging ontvangt dan de reële kostprijs; wordt dit beschouwd als misbruik.  

Verenigingen waarbij misbruiken vastgesteld werden, kunnen voor de toekomst uitgesloten worden 
van infrastructuurtoelagen. 

Artikel 8: Slotbepalingen 

Dit reglement treedt in werking vanaf 29/11/2017 en heft het “Reglement voor infrastructuursubsidie 
aan Oudenaardse sportclubs en jeugdwerkinitiatieven” zoals goedgekeurd bij Gemeenteraadsbesluit 

d.d. 04/06/2012  


