Subsidiereglement ‘Vergroen je speelplaats’
Artikel 1: Doel
In de steeds dichter bebouwde woonwijken wordt de groene speelruimte voor kinderen steeds
schaarser. Veel kinderen zijn op vandaag vooral toegewezen op de schoolspeelplaats voor vrij
spel met leeftijdsgenootjes.
Groene, uitdagende en avontuurlijke speelruimte op school heeft tal van voordelen:

Een prikkelende inrichting daagt uit tot gevarieerd spel: klauteren en klimmen, lopen,
springen, maar ook fantasie- en rollenspel of rust in geborgen hoekjes.

Elk vindt er zijn gading, zowel kinderen uit de basisschool als jongeren uit het secundair.

De speelplaats biedt dagelijks contact met een stukje natuur, de veranderende seizoenen,
planten en dieren. En dat zijn dan weer directe aanknopingspunten voor de les.
Stad Brugge wil Brugse scholen met de projectsubsidie ‘Vergroen je speelplaats’ aanmoedigen en
ondersteunen om
1.
2.

hun buitenruimte op een groene, gevarieerde, uitdagende en avontuurlijke manier (her)in
te richten.
de buitenspeelruimte indien mogelijk open te stellen voor de buurt.

Artikel 2: Geldigheid reglement
Het reglement ‘Vergroen je speelplaats’ is geldig vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december
2025.
Artikel 3: Welke scholen kunnen zich kandidaat stellen?
De aanvrager is



een niet-stedelijke Brugse basisschool of
een niet-stedelijke Brugse secundaire school

De Brugse school heeft een hoofdvestigingsplaats en/of vestigingsplaats op Brugs grondgebied en
kan de subsidie enkel aanvragen voor een speelplaats gelegen op het grondgebied van Brugge. *
* Stedelijke Brugse basis- of secundaire scholen kunnen niet deelnemen aan dit reglement en
kunnen rechtstreeks contact opnemen met de dienst openbaar domein.

De steun
Artikel 4: Het subsidiebedrag.
Het subsidiebedrag wordt bepaald door de mate waarin je de schoolspeelplaats openstelt.


Bij het semipubliek openstellen van je schoolspeelplaats ontvang je een subsidie die
100% van de kosten dekt tot max. 10.000 euro.



Stel je de speelplaats niet semipubliek open, dan bedraagt de subsidie 75% van de
kosten tot max. 10.000 euro.

Maximaal 25% van het totale subsidiebedrag kan worden gebruikt voor de aankoop
van speeltoestellen.

Artikel 5:

Trajectbegeleding.

Vzw Regionaal Landschap Houtland ondersteunt de scholen met trajectbegeleiding voor de
realisatie van hun project. Deze trajectbegeleiding bestaat uit:











Toelichting van de subsidie en de verschillende trajectmogelijkheden.
Vorming voor het school team.
Een participatietraject met alle betrokkenen:
o een bevraging van het schoolteam, de ouders en de kinderen
o een bevraging van de buurtbewoners (bij een semipubliek project)
Opmaak van een inrichtingsplan.
Het zoeken naar externe expertise.
Begeleiding en advies bij het aanvragen van offertes om het inrichtingsplan te realiseren.
Begeleiding in het verzamelen van de nodige documenten en vergunningen om het project
te doen slagen.
Toezicht uitvoering inrichtingsplan.
Opmaak van een planning voor opvolging en onderhoud.

De aanvraag
Artikel 6: Aanvraagprocedure
1.

De aanvraag kan enkel online ingediend worden via een webformulier op www.brugge.be

2.

Vanaf 1 januari 2021 kan de subsidie aangevraagd worden. Scholen moeten zich vóór 15
februari registreren d.m.v. het indienen van een volledig en correct ingevuld
aanvraagformulier met de nodige bijlagen.

3. Vanaf 15 november 2021 kan er jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden voor het
daarop volgende jaar. Deze aanvraagperiode eindigt telkens op 31 december. Scholen die
reeds een aanvraag in het voorgaande jaar hebben ingediend kunnen in deze periode hun
aanvraag herbevestigen of aanpassen.

4.

De laatste aanvraagronde, voor uitvoering in 2025, loopt van 15 november 2024 tem 31
december 2024.

Artikel 7: Het aanvraagdossier
Het aanvraagdossier bevat volgende elementen
1.

Een volledig ingevuld online aanvraagformulier.

2.

Een door de directie ondertekende intentieverklaring (zie artikel 9)

3.

Een beknopte schriftelijke toelichting bij de visie en doelstellingen vanuit de aanvrager.

4.

Een plattegrond en foto’s van de uitgangssituatie.

Artikel 8: De intentieverklaring
De school maakt de intentie om in te stappen in het project ‘Vergroen je speelplaats’ kenbaar door
de intentieverklaring schriftelijk te ondertekenen.
Hierbij engageert de school zich om samen met de trajectbegeleider een vergroeningstraject uit te
stippelen en het vergroeningsproject na realisatie in de staat te onderhouden die nodig is om de
meerwaarde op het vlak van biodiversiteit en educatie te vrijwaren.

Artikel 9: Selectiecriteria
De jury stelt een selectie op nadat alle aanvragen worden afgewogen tegenover volgende
selectiecriteria:











De startsituatie en de schoolcontext.
De natuurwaarde: biodiversiteit verhogen.
Het openstellen van buitenruimte voor de buurt.
Aanwezigheid van publiek (speel)groen in de buurt.
Het percentage van de beoogde vergroening ten opzichte van de startsituatie.
De speelwaarde: aandacht voor spelen en samen (be)leven op de speelplaats.
Het draagvlak van het project en visie op het beoogde (kind)participatietraject.
Visie op klimaatadaptatie, inzet op duurzaam watergebruik en waterrobuuste inrichtig.
De pedagogische visie rond buiten spelen en de speelplaats, gedragen door het
leerkrachtenteam. Integratie van de visie in het pedagogisch project en het
schoolwerkplan.

Artikel 10: Beoordeling van de aanvraag
1.

De beoordeling van de subsidieaanvraag gebeurt door een expertenjury,
die samengesteld wordt door de dienst jeugd.

2.

De jury beoordeelt de subsidieaanvraag voor de vergroening van de buitenruimte op basis
van de criteria vermeld in artikel 9.

3.

De betrokken werkgroep kan uitgenodigd worden om hun visie en ideeën mondeling
toe te lichten aan de jury.

4.

Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de jury, over elke
aanvraag aan de hand van de criteria van het subsidiereglement.

5.

Het college van burgemeester en schepenen keurt, na advies van de jury, een selectie van
projecten goed en legt de daar bij horende maximale subsidiebedragen vast.

6. De beslissing van het college wordt schriftelijk meegedeeld aan de scholen.

Het proces
Artikel 11: Traject
Bij goedkeuring door het college van de subsidieaanvraag worden volgende stappen genomen in
het traject:


Werkgroep (school)
De school richt een werkgroep op die verantwoordelijk is voor het project in de school.



Participatietraject (school in samenwerking met Vzw Regionaal Landschap Houtland)
Een participatietraject met alle betrokkenen:
o
o



een bevraging van het schoolteam, de ouders en de kinderen
een bevraging van de buurtbewoners (bij een semipubliek project)

Opmaak inrichtingsplan (Vzw Regionaal Landschap Houtland)
Met de resultaten uit het participatietraject gaat Vzw Regionaal Landschap Houtland aan de
slag om een inrichtingsplan op te maken.
Vzw Regionaal Landschap Houtland toetst het ontwerp af bij de werkgroep.



Opmaak begroting (school met opvolging Vzw Regionaal Landschap Houtland)
De school vraagt offertes aan om het inrichtingsplan te realiserenen begroting wordt
ingediend tegen 31 oktober.



Realisatie inrichtingsplan (school met opvolging Vzw Regionaal Landschap Houtland)



Indien van toepassing: De school stelt de speelplaats open voor de buurt (school en Stad
Brugge)
Met de scholen die hun buitenruimte openstellen wordt een aparte overeenkomst
afgesloten met Stad Brugge waarin onder andere de duur en de momenten van toegang
vastgelegd worden.



Opening speelplaats (school in samenwerking met Stad Brugge)
De school organiseert een feestelijke opening.



Terugkommomment (school en Stad Brugge)
Bij de afloop van het project van de aanvrager organiseert de dienst jeugd een
terugkommoment met de werkgroep waarbij gepolst wordt naar de ervaringen.

Extra financiële info
Artikel 12: Cumulatie van subsidies
Cumulatie met andere subsidies is toegestaan, op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag niet
meer bedraagt dan de totale kostprijs van het project. De aanvrager is ertoe gehouden andere
subsidies te melden.
Artikel 13: Betalingsmodaliteiten
A. Voorschot
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het geraamde subsidiebedrag op basis
van de begroting ingediend tegen 31 oktober. 75% van het geraamde subsidiebedrag
wordt als voorschot uitbetaald binnen de 60 dagen na het indienen van de begroting.
B. Saldo
Ten laatste 60 dagen na afloop van het project moet de school een financieel verslag met
de geldige betalingsbewijzen indienen bij de dienst jeugd.
Binnen de 60 dagen na ontvangst van bovenvermelde documenten en na goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen wordt het saldo, berekend op basis van het
financieel verslag en de ingediende geldige betalingsbewijzen, door overschrijving op de
post- of bankrekening van de school uitbetaald.
Indien blijkt dat het uitgekeerde voorschot meer bedraagt dan de subsidie waar men recht
op heeft, dan zal het stadsbestuur de subsidie deels terugvorderen.
C. Geldig betalingsbewijs

een factuur op naam van de aanvrager, ondertekend door de leverancier “voor voldaan” of

een factuur op naam van de aanvrager, vergezeld van bewijs van storting of
 in uitzonderlijk geval losse kassatickets waarop te zien is dat ofwel cash ofwel via
bancontact betaald werd

De betaling van de facturen moet gebeuren door de school.
Enkel facturen uit de periode tussen opstartvergadering met Vzw Regionaal Landschap
Houtland en het einde van het daarop volgende kalenderjaar worden als geldige
betalingswijzen aanvaard.
Artikel 14: Budget
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurd budget in het meerjarenplan,
worden subsidies uitgekeerd aan scholen (basis- en secundair onderwijs) met
schoolspeelplaats(en) in Brugge.

Verantwoording en sancties
Artikel 15: Verantwoordingsprocedure
1.

De subsidie wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

2.

De begunstigde geeft aan de stad Brugge toegang tot de infrastructuur en inzage in alle
relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te
kunnen controleren.

Artikel 16: Sancties
1.

De subsidie wordt voorwaardelijk toegekend.

2.

Het college van burgemeester en schepenen kan de onder artikel 16 punt 3 vermelde
sancties opleggen indien de aanvrager:
a. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft
b. onjuiste of onvolledige gegevens aan de stad Brugge meedeelt.

3.

De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
a. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
b. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende subsidie;
c. de uitsluiting van de aanvrager voor verdere betoelaging in het kader van dit
reglement.

