
Reglement: Buurtmakers - Activiteit
1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Activiteit: Een activiteit is een kortdurend, openbaar, samenhangend en buurtgericht initiatief dat het contact tussen bewoners
bevordert.

2. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 01/01/2023.

3. Einddatum
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning
Met dit ondersteuningsreglement wil het districtsbestuur activiteiten ondersteunen, op niveau van een straat of een buurt waardoor
initiatiefnemers en deelnemers bijdragen tot het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie. Het contact tussen de bewoners van
het district wordt door deze activiteiten bevorderd.

5. Ondersteuningsverstrekker
De ondersteuning wordt verstrekt door district Berendrecht- Zandvliet- Lillo.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning
Aanvragers, zowel individuele bewoners als (buurt)verenigingen, die een lokaal initiatief wensen te nemen met het oog op het
versterken van de buurt en het op laagdrempelige wijze bevorderen van het gemeenschapsgevoel, komen in aanmerking voor
ondersteuning. 

Stedelijke diensten, dochterbedrijven van de stad, scholen, politieke partijen en politiek, ideologisch of religieus gebonden
verenigingen kunnen in principe geen aanvraag indienen om ondersteuning te verkrijgen.

7. Wat ondersteunen we
Het district ondersteunt (straat)activiteiten die georganiseerd worden door één of meerdere bewoners van een straat of een
(buurt)vereniging en die plaatsvinden op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

De ondersteuning kan maximaal tweemaal per jaar worden aangevraagd per straat, straatdeel of bewonersgroep. Een straatfeest
volgend op een lentepoets valt niet onder deze beperking. 

De activiteit moet voldoen aan volgende specifieke criteria:
de activiteit is gericht op inwoners van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en heeft aandacht voor iedereen ongeacht afkomst,
functiebeperkingen, leeftijd, gender of seksuele geaardheid;
bij een straatactiviteit moeten alle bewoners van de straat of het straatdeel uitgenodigd worden;
de aanvrager zoekt samenwerkingsverbanden met lokale partners;
de publieke aankondiging gebeurt in het Nederlands;
het (sponsor)logo van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo staat duidelijk leesbaar op alle communicatie;
tijdens de activiteit wordt de districtsvlag op een duidelijk zichtbare plaats aangebracht.

Een aanvraag voor een activiteit kan geweigerd worden als deze:
in strijd is met de openbare veiligheid;
een gesloten karakter heeft;
louter winstgevend of commercieel van aard is of om een fondsenwerving of benefiet gaat;
een louter religieus, politiek of ideologisch karakter heeft.
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8. Aanvraag
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend ten laatste 6 weken voor de prestatie, de actie of het project.

Een aanvraag voor ondersteuning van een activiteit  wordt digitaal ingediend. De informatie en het aanvraagformulier is terug te
vinden op www.berendrechtzandvlietlillo.be.

De aanvraag bevat minstens: 
een duidelijke omschrijving, locatie en programma van de activiteit;
een begroting met details over de uitgaven en eventuele inkomsten.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 6 kalenderdagen met een
ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding waarin wordt
meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn
van 14 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing
Het bevoegde orgaan beslist over de ondersteuningsaanvraag na ontvangst van de volledige aanvraag.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met:
de mate waarin de activiteit beantwoordt aan de doelstellingen van het reglement;
de verhouding tussen de uitgaven en de beoogde resultaten van de activiteit.

10. Financiële ondersteuning
Het bedrag van de ondersteuning bedraagt maximum 300,00 EUR.

Het ondersteuningsbedrag is gebaseerd op de begroting, zoals opgenomen bij de aanvraag. De begroting moet in verhouding staan tot de
beoogde resultaten en de te bereiken doelgroep.

In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde noodzakelijke, onverwachte bijkomende kosten in het kader van de activiteit nog in aanmerking
komen, voor zover dit door de aanvrager gemotiveerd wordt en de kosten worden aangetoond.

Per budgetjaar kunnen ondersteuningen alleen worden toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

11. Termijnen voor uitbetaling
Het toegekende bedrag wordt uitbetaald na goedkeuring van de aangeleverde rapportage zoals voorzien in artikel 13.

12. Niet-geldelijke ondersteuning
De ontvanger krijgt de volgende ondersteuning:
Voor de organisatie van een activiteit kan een straatafsluiting en/of materiaalboxen worden aangevraagd. Dit materiaal wordt
geleverd door de betrokken stadsdiensten.

13. Rapportage
Binnen de vier weken na afloop van de activiteit levert de aanvrager volgende verantwoording digitaal aan: 

minstens drie foto's die tijdens de activiteit werden genomen;
een groepsfoto van de deelnemers aan de activiteit.

14. Vervanging
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Dit reglement vervangt hoofdstuk 2, artikel 6 tot en met artikel 12, uit het reglement 'Toelagereglement buurt- en
gemeenschapsversterkende initiatieven', goedgekeurd door de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo op 21 oktober 2019
(jaarnummer 76).

15. Toepasselijke bepalingen
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van
toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer
595).

Versie: 3


