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UITIREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITIING:

28 augustus 2014

Aanwezig:

Afwezig:

Aanpassing

Claessens Jos - burgemeester-voorzitter
Van Baelen Stijn, PIessers Jos, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
Bloemen Henri, Coolen Paul, Dries Sylvia, Driesen Jos, Goijens Jaklien, Joosten Pierre,
Kusters-Willems Lieve, Thijs Ria, Van Humskerken Jacque, Van Mierlo Lode,
Vanherk Mark, Vanmierlo Erik, Van montfort Jos - raadsleden
Brebels Eddie - secretaris zonder stemrecht
Dingenen Christel, Martens Jan, Peuskens Jean-Paul, Theuwissen Lieve - raadsleden

reglement "toelagen voor speelstraten"

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet

van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november
aanwending van sommige toelagen;

1983 betreffende

de controle

op de toekenning

en op de

Gelet op de ministeriêle besluiten van 25 juni en 1 oktober 2010 inzake de beleids- en beheerscyclus
gemeenten, provincies en OCMW's en alle latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2011 houdende
procedure voor de financiêle ondersteuning van de speelstraten;
Overwegende
dat het gemeentebestuur
financieel wenst te steunen;
Overwegende

dat het aangewezen

omwille

wijziging

van de voorwaarden

van de maatschappelijke

is om eenvormigheid

waarde

in alle subsidiereglementen

en

speelstraten

na te streven;

Overwegende dat in het kader van de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus kredieten binnen
één beleidsdomein kunnen verschoven worden zonder dat een budgetwijziging
nodig is en de
bepaling 'binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten' dient aangepast te worden;
Gelet op het positief advies uitgebracht door het adviesorgaan voor gezinsbeleid

op 8 mei 2014

Gelet op de uitslag van de stemming;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Het reglement "toelagen voor speelstraten"

als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kunnen toelagen voor speelstraten verleend worden aan verenigingen die in een buurt, straat of
gedeelte van een straat een speelstraat organiseren tot een maximumbedrag dat vastgelegd is op
budgetsleutel jaar/64900100/MENS/0750
toelagen voor verenigingen die een speelstraat organiseren
van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.

r

Artikel 2: Verklaring van termen of begrippen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
•
Speelstraat: een initiatief dat in een buurt, straat of gedeelte van een straat van de gemeente
Bocholt wordt genomen en als hoofddoelstelling heeft om kinderen van het betrokken gebied
speelkansen op straat te geven.
Artikel 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toelage moet de speelstraat aan de volgende voorwaarden
voldoen:
•
De straat is gelegen in Bocholt.
•
Geleid worden door een bestuur dat minstens uit twee speelstraatverantwoordelijken
bestaat.
•
Geen winstgevend doel hebben.
•
Minstens twee opeenvolgende dagen duren.
•
Aan de wettelijk bepalingen en voorwaarden, zoals omschreven in de politieverordening
betreffende de inrichting van een straat als een speelstraat, voldoen.

Artikel 4: Aanvraag, toekenning en uitbetaling
De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een toelage dient op 30 april van he.t betreffende jaar
op het geêigende aanvraagformulier toe te komen bij het gemeentebestuur.
De aanvraag moet minstens de volgende elementen bevatten:
a. Identificatiegegevens
van de aanvragers: naam organisatie, adresgegevens
van twee
speelstraatverantwoordelijken
en rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden.
b. De aanduiding van de straat/straten of het deel van de straat dat men wenst af te sluiten.
Het gemeentebestuur verleent een toelage van € 75,00 aan een speelstraat die voldoet aan de
voorwaarden, zoals omschreven in artikel 3.
Wanneer een speelstraat voor de eerste maal in een bepaalde buurt, straat of gedeelte van een straat
wordt georganiseerd wordt een extra bedrag van € 100,00 toegekend als opstartpremie.
Het gemeentebestuur
beveelt aan de verkregen toelage te besteden aan het afsluiten van een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
en lichamelijke ongevallen voor activiteiten tijdens de
speelstraatwerking .
De toelage wordt uitgekeerd uiterlijk in de maand juli van het lopend kalenderjaar.
Artikel 5: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
Wanneer de speelstraat de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de
verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is
zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de toelage.
Elke wijziging (verschuiving van data, ... ) wordt meteen gemeld aan het gemeentebestuur.
Indien de organisatie van de speelstraat op het ogenblik van het vaststellen van de toelage, ten
aanzien van het gemeentebestuur of het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt nog enige openstaande
schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling van de
toelage opgeschort tot het ogenblik dat de openstaande schuld voldaan is. De speelstraat wordt
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Speelstraten die een toelage ontvangen dienen waar mogelijk de ondersteuning door de gemeente
Bocholt te vermelden met de formulering: "met steun van het gemeentebestuur
Bocholt". Waar
mogelijk wordt ook het logo van de gemeente vermeld.
Het schepencollege
beslist over alle onvoorziene
adviesorgaan voor gezinsbeleid.

gevallen

en betwistingen

na advies

van het

...

Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en alle vorige reglementen
voor speelstraten", onder welke naam deze ook vastgesteld werden, op te heffen.

"toelagen

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de dienst vrije tijd, het adviesorgaan
gezinsbeleid en de financiêle dienst.

voor

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad
de secretaris
(get.) Eddie Brebels

de voorzitter
(get.) Jas Claessens

Voor eensluidend afschrift
de secretaris

de burgemeester

