Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Overwegende dat de gemeente Ukkel een voorziening wil invoeren die het volgende beoogt:
o Het burgers mogelijk maken een activiteit te organiseren waar de volledige
gemeenschap baat bij heeft;
o Burgerinitiatieven in Ukkel aanmoedigen.

REGLEMENT – SUBSIDIE ONDERSTEUNING BURGERPROJECT
ARTIKEL 1 – VOORWERP
Het onderhavige reglement beoogt de toekenning van een subsidie in het kader van de
uitwerking van een project op het grondgebied van de gemeente Ukkel, gerealiseerd door
een groepering van minstens 5 personen woonachtig in Ukkel, en dit binnen de grenzen van
het beschikbare budget.
De types projecten die in aanmerking komen voor de subsidie zijn:
-

Organisatie van een evenement of activiteit bestemd om banden te smeden in een
wijk;
Organisatie van een evenement of activiteit bestemd om een cultureel, solidair of
burgerinitiatief op te starten, te ondersteunen of op te waarderen;
Fabricage of aankoop van kleine voorzieningen, materiaal of planten bestemd voor
een collectieve compostsite of moestuin of de verfraaiing van een straat.

ARTIKEL 2 – TOEKENNINGSVOORWAARDEN VAN DE SUBSIDIE
Om als ontvankelijk beschouwd te worden, moet de aanvraag:
-

Tijdig ingediend worden;
Volledig zijn, zowel het formulier als alle gevraagde documenten;

-

Duidelijk het gevraagde bedrag weergeven, tussen de € 200 en de € 1.000 per
project.

Om in aanmerking te komen, moet het project:
-

-

Ingediend worden door een groepering van minstens 5 personen van 16 jaar of ouder
(onder wie minstens een meerderjarige) en woonachtig in Ukkel of met
maatschappelijke zetel in Ukkel. Deze personen mogen geen bloedband hebben en
moeten woonachtig zijn op verschillende adressen op het grondgebied van de
gemeente Ukkel. Komen in aanmerking: natuurlijke personen, wijkcomités,
collectieven, feitelijke verenigingen en vzw's. Organisaties met minder dan vijf leden
die in aanmerking komen, kunnen hun aanvraag indienen door zich aan te sluiten bij
natuurlijke personen of andere organisaties;
Gelegen zijn op het grondgebied van Ukkel;
Behoren tot een van de types projecten bepaald in artikel 1 van het onderhavige
reglement;
Betrekking hebben op het gemeentelijk belang (en geen duidelijk illegale, onterende
of discriminerende aard vertonen).

ARTIKEL 3 – INDIENINGSMODALITEITEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
De subsidieaanvraag omvat:
-

Het bijhorende formulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend;
Het exacte bedrag gevraagd als subsidie, dat niet hoger mag liggen dan € 1.000,
zo niet zal de aanvraag onontvankelijk verklaard worden;
Een lijst met bankgegevens;
Alle andere stukken die de aanvrager relevant acht in het kader van zijn aanvraag.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het volledige dossier elektronisch opgestuurd
worden (burgerinspraak@ukkel.brussels) voor de uiterste datum bepaald in het
aanvraagformulier.
Er kunnen jaarlijks slechts twee subsidieaanvragen "Ondersteuning" van eenzelfde aanvrager
aanvaard worden. Elke aanvraag moet op een apart formulier ingediend worden en
betrekking hebben op verschillende projecten. Desgevallend mag het totaalbedrag van deze
twee subsidieaanvragen niet hoger liggen dan € 1.000.
De toekenning van de onderhavige subsidie ontheft de aanvrager in geen geval van het
verkrijgen van de eventuele noodzakelijke administratieve toelatingen.

ARTIKEL 4 – TOEKENNINGSPROCEDURE VAN DE SUBSIDIE
Het selectieproces van de voorgestelde projecten bestaat uit verschillende fasen:


Controle van de ontvankelijkheid en het in aanmerking komen in overeenstemming
met het subsidiereglement "Ondersteuning burgerproject" door de dienst
Burgerinspraak;



Evaluatie en selectie van de projecten door een comité bestaande uit een
vertegenwoordiger van elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
en de schepen van Burgerinspraak.
Het comité selecteert de projecten met de beste score, en dit binnen de grenzen van
de beschikbare begrotingsenveloppe. De selectie gebeurt na analyse van de
projecten die ontvankelijk verklaard zijn en in aanmerking komen op basis van een
reeks objectieve criteria (zie evaluatierooster). Niet alle ontvankelijke projecten
zullen automatisch in aanmerking genomen worden en het comité behoudt zich het
recht voor desgevallend slechts een project per burgergroepering te selecteren.
Desgevallend wordt er een stemming met gewone meerderheid gehouden om de
selectie af te ronden;



Voorstelling aan en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen
van de projecten die geselecteerd werden door het comité;



Goedkeuring door de gemeenteraad.

ARTIKEL 5 – HOOGTE EN LIMIET VAN DE SUBSIDIE
De subsidie wordt toegekend ten belope van het gevraagde bedrag met een
minimumbedrag van € 200 en een maximum van € 1.000.
De subsidie moet gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze toegekend werd. Bij
gebrek moet de subsidie terugbetaald worden ten belope van het bedrag dat voor andere
doeleinden gebruikt werd.
Alle uitgaven moeten gestaafd worden met een factuur of een kasticket.

ARTIKEL 6 – UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE SUBSIDIE
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt 80 % van het bedrag van de toegekende
subsidie aan de aanvrager gestort. De overige 20 % wordt later gestort na ontvangst van de
bewijsstukken van de uitgaven.

ARTIKEL 7 – TEGENPRESTATIE
Door de toegekende subsidie te aanvaarden, verbinden de projectbeheerders zich ertoe de
steun van het college van burgemeester en schepenen en van de schepen van
Burgerinspraak van de gemeente Ukkel en het logo van de gemeente Ukkel te vermelden in
alle communicatie voor het gesubsidieerde project.
ARTIKEL 8 – GESCHILLEN
In geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie van het onderhavige reglement
verbinden de projectbeheerders zich ertoe het geschil in der minne te proberen oplossen.
Indien er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zijn de hoven en rechtbanken van
het arrondissement Brussel-Hoofdstad als enige bevoegd.
ARTIKEL 9 – INWERKINGTREDING
Het onderhavige reglement treedt in werking op 27 september 2019.

