REGLEMENT
(BRAND)VEILIGHEID JEUGDINFRASTRUCTUUR

Art. 1
Het stadsbestuur van Sint-Truiden verleent, binnen de perken van het voorziene budget, aan de
plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, een subsidie ter bevordering van de algemene veiligheid,
brandveiligheid en verkeersveiligheid in en rond de jeugdwerkinfrastructuur.
Art. 2
Er wordt een stedelijke tussenkomst toegekend, aan verenigingen die investeren in veiligheid in hun
jeugdlokaal door de aankoop, levering en/of werken in functie van:
- Brandveiligheid (noodverlichting, CO- of branddetector, blusdeken, sleutelkoker, gasdetector,
veiligheidspictogrammen, keuring elektrische installaties, gasinstallaties en mazoutton)
- Algemene veiligheid en preventie (inbraakpreventie, EHBO-materiaal, afvalverwerking,…)
- Verkeersveiligheid rond het lokaal (signalisatie, fietsenstalling,…)
Voor meer info en tips in kader van een veilig jeugdlokaal surf naar
www.jeugdlokalen.be/thema/veiligheid-en-preventie.
Eveneens de kosten verbonden aan de jaarlijkse controle en huur van brandblusapparaten komen in
aanmerking voor subsidiëring.
De stedelijke tussenkomst bedraagt 100 % van de gemaakte uitgaven zolang er voldoende budget is
en dit volgens het principe ‘first come, first served’.
Art. 3 Procedure
Om de subsidies te bekomen, moet een aanvraag ingediend worden op de daarvoor bestemde
formulieren, vóór 30 september. Deze formulieren kunnen afgehaald worden op de jeugddienst.
Volgende documenten dienen bezorgd te worden door de vereniging:
- een ingevuld aanvraagformulier;
- facturen die aantonen welke aankopen wanneer zijn gebeurd;
- bewijs van betaling.
Art. 4
De aanvragen worden door de jeugddienst geadviseerd aan het college van burgemeester en
schepenen. De subsidie wordt vóór 31 december toegekend en gestort op de rekening van het
jeugdwerkinitiatief.
Art. 5
De subsidieaanvrager aanvaardt de controle van het gemeentebestuur in verband met dit reglement.
Indien onjuiste gegevens aanleiding gaven tot toekenning van een subsidie, kan het college van
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.
Art. 6
Het maximum factuurbedrag per subsidieronde per vereniging, bedraagt 900,00 EUR (inclusief BTW).
Art. 7: Slot
Indien er overschotten zijn na de berekening van de subsidiebedragen, worden die in eerste instantie
gebruikt om eventuele tekorten evenredig aan te vullen voor aanvragen in het kader van Jaarwerking
en jeugdvakanties traditioneel en lokaal jeugdwerk en Jaarwerking jongerenorganisaties.
In tweede instantie kunnen, indien begrotingstechnisch haalbaar, overschotten gebruikt worden om
eventuele tekorten voor aanvragen in het kader van Projectsubsidie aan te vullen.

AANVRAAGFORMULIER
(BRAND)VEILIGHEID JEUGDINFRASTRUCTUUR

1. Identificatie aanvrager
Aanvrager

Vereniging

Naam

Naam

Adres

Adres lokaal

GSM/tel.nr.
E-mail

Rekeningnr.
(IBAN)
Op naam van

Handtekening

Adres

2. Verplichte gegevens/bijlagen
q
q

Facturen (de aankoopdatum en kostprijs moeten duidelijk zichtbaar zijn)
Bewijs van betaling (alle gemaakte kosten moeten bewezen worden)

3. Beschrijving van de investeringen
AANKOPEN/LEVERING/KEURING
BRANDVEILIGHEID
q
brandblusapparaat of brandhaspel;
q
brandalarm
q
noodverlichting
q
CO- of branddetector
q
blusdeken
q
buitenwaartsdraaiende deuren
q
sleutelkoker
q
gasdetector
q
keuring installaties
q
pictogrammen
q
andere: ……………………………………..
q
………………………………………………..
ALGEMENE VEILIGHEID EN PREVENTIE
q inbraakpreventie
q EHBO-materiaal
q afvalverwerking
q andere: ……………………………………..
q ………………………………………………..
VERKEERSVEILIGHEID ROND HET LOKAAL
q signalisatie
q fietsenstalling
q andere: ……………………………………..
q ………………………………………………..
TOTAAL

AANKOOPDATUM

Ondergetekende verklaart op zijn eer dat de gegeven inlichtingen juist zijn.

AANTAL

PRIJS

4. Belangrijk
•

De aanvraag voor deze betoelaging moet vóór 30 september binnen zijn bij de jeugddienst.
Aanvragen ontvangen na 30 september worden niet meer behandeld.

•

Het onvolledig of niet juist verstrekken van gegevens kan ertoe leiden dat de aanvraag en recht op
subsidie vervalt.

•

Het al dan niet toekennen van de subsidie gebeurt door het stadsbestuur, op eventueel advies
van de jeugddienst en/of de jeugdraad, rekening houdend met de algemene bepalingen en de
bepalingen voorzien in de reglementering.

Voor ontvangst op ..…./……./..….

Namens de jeugddienst

