	
  
Gemeentelijk subsidiereglement voor klimaatverenigingen
Artikel 1. Algemene bepalingen
Dit subsidiereglement kadert in de uitvoering van het klimaatplan van de Stad Oudenaarde. Het heeft
tot doel de ondersteuning van verenigingen die actief meewerken aan de bekendmaking en uitvoering
van het klimaatplan en de daarbij van toepassing zijnde acties en maatregelen.
Dit subsidiereglement regelt de toekenning van twee soorten subsidies, als volgt gemotiveerd:
- de basissubsidie geldt als een morele erkenning door het stadsbestuur voor elke klimaatvereniging
die actief is in Oudenaarde;
- de werkingssubsidie wordt berekend via een puntensysteem en huldigt het principe: wie werkt, wordt
beloond.
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.
Klimaatvereniging = een vereniging die als belangrijkste doelstelling de realisatie van één of
meerdere acties of maatregelen uit het klimaatplan heeft, hetzij door het vergroten van het draagvlak
door het informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking hetzij door het organiseren van
acties en projecten die bijdragen tot een verduurzaming van de maatschappij en het behalen van de
klimaatdoelstellingen.
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 7.500 EUR per jaar begroot.
Artikel 4. De erkenning
4.1 Algemeen
Alvorens aanspraak te kunnen maken op subsidiëring, moet een vereniging erkend worden als
klimaatvereniging door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Milieuraad.
4.2 Erkenningsvoorwaarden
Om erkend te kunnen worden moet de vereniging ten minste één werkjaar actief zijn als
klimaatvereniging en dit volgens onderstaande voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

zich hoofdzakelijk richten tot de Oudenaardse bevolking;
de zetel of het secretariaat in Oudenaarde hebben;
een regelmatige werking uitbouwen door het organiseren van publieks- of groepsgerichte
activiteiten met betrekking tot klimaat of duurzaamheid;
geen commerciële, handels- of winstdoeleinden nastreven;
politiek onafhankelijk zijn;
geen basis- of werkingssubsidie via een ander stadsreglement ontvangen.
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Milieu- en natuurverenigingen of andere verenigingen die klimaatthema’s opnemen binnen hun
werking maar deze niet als hoofddoel of bestaansreden hebben, komen niet in aanmerking voor
erkenning.
Een werkjaar beslaat de periode tussen 1 september en 31 augustus.
4.3 Duur van de erkenning
De erkenning blijft gelden zolang de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en jaarlijks
een werkingsverslag indient.
Artikel 5. De basissubsidie
Door de stad erkende verenigingen hebben automatisch recht op een basissubsidie. Deze krijgen ze
zonder verdere voorwaarden vanaf het werkjaar van de erkenning. Een werkjaar beslaat de periode
tussen 1 september en 31 augustus.
Het totaal van de basissubsidie bedraagt 35 % van het totale subsidiebedrag bedoeld in artikel 3.
Het bedrag van de basissubsidie per vereniging wordt als volgt berekend: het totaal bedrag aan
basissubsidie gedeeld door het aantal erkende verenigingen, met een maximum van 250 EUR per
vereniging.
Artikel 6. De werkingssubsidie
In tegenstelling tot de basissubsidie die automatisch aan alle erkende verenigingen wordt toegekend,
moet een werkingssubsidie expliciet aangevraagd worden. Alleen erkende verenigingen kunnen een
werkingssubsidie aanvragen.
Het totaal van de werkingssubsidie bedraagt 65 % van het totale subsidiebedrag bedoeld in artikel 3.
Deze toelage wordt via een puntensysteem verdeeld onder de aanvragende verenigingen op basis
van de aangetoonde werking, met een maximum van 500 EUR per vereniging.
6.1 Het puntensysteem
De werkingssubsidie die iedere klimaatvereniging ontvangt, is afhankelijk van het aantal behaalde
punten door de vereniging.
De waarde van een punt wordt berekend door het totale bedrag van de werkingstoelage te delen door
het aantal behaalde punten van alle verenigingen samen.
De werkingssubsidie die een vereniging krijgt wordt als volgt berekend: het aantal punten dat de
vereniging behaalde vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt.
De berekening gebeurt op basis van de activiteiten die gepresteerd werden tijdens het voorbije
werkjaar. Een werkjaar beslaat de periode tussen 1 september en 31 augustus.
6.2 Activiteiten die punten opleveren voor de werkingssubsidie
Een vereniging kan de volgende puntenscores behalen door de organisatie van (steeds met
klimaatthema):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Activiteit, (bedrijfs)bezoek, evenement … met minimum 10 personen
- voor leden
- voor breed publiek
Infoavond, lezing, discussie of gelijkaardige educatieve activiteit, voor breed
publiek
Vormingslessen of workshop, per dag of avond
Deelname aan manifestatie met minimum 10 personen (vreedzaam, politiek
onafhankelijk)
Aanwezigheid met infostand op evenement, markt, …
Actieve deelname aan de Klimaatdag, in overleg met de Milieudienst
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7)
8)

Werking op regelmatige basis (minimaal 25/jaar) bv. voedselteam
Uitgave van folder, (e-)nieuwsbrief (min. 2/j) of beheer website
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5

6.3 Bijkomende bepalingen m.b.t. de toepassing van het puntensysteem
Indien meerdere activiteiten van een zelfde vereniging op dezelfde dag doorgaan, dan wordt slechts
die activiteit met het hoogste aantal punten in aanmerking genomen.
Voor activiteiten e.a. georganiseerd door 2 of meer erkende verenigingen samen, kunnen de
verschillende verenigingen punten toegekend krijgen indien de eigen inbreng duidelijk aangetoond
wordt. Zoniet krijgt slechts 1 aanvrager punten of worden de punten verdeeld bij onderling akkoord.
Artikel 7. Behandelende dienst en aanvraagprocedure
De milieudienst van de stad Oudenaarde behandelt de aanvraagdossiers.
Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren voor de erkenning en de werkingssubsidie kunnen
bekomen worden op de milieudienst. Deze documenten zijn ook te downloaden via
www.oudenaarde.be.
Alle aanvragen voor erkenning en werkingssubsidie dienen uiterlijk op 1 oktober de milieudienst
bereiken. Na deze datum zullen geen aanvragen meer aanvaard worden.
Artikel 8. Beoordeling en beslissing
De aanvragen worden bij ontvangst door de milieudienst gecontroleerd op ontvankelijkheid en
volledigheid. De milieudienst maakt een overzicht van de ontvangen aanvragen en de uit te betalen
subsidies.
Uiteindelijk beslist het College van Burgemeester en Schepenen over de uitbetaling van de subsidies.
Artikel 9. Uitbetaling
De uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies gebeurt jaarlijks in december door storting van het
volledige toegekende bedrag op het rekeningnummer dat de vereniging aan de milieudienst heeft
doorgegeven.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van de goedkeuring door de Gemeenteraad van
27/03/2017.
De eerste basis- en werkingssubsidies kunnen aangevraagd worden voor het werkjaar van
01/09/2016 tot 31/08/2017.
Artikel 11. Uitvoering
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement.
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