REGLEMENT

INZAKE SUBSIDIERING VAN PARTICULIERE
BUURTWERKINITIATIEVEN WERKZAAM IN
BUURTEN MET KANSARMOEDEKENMERKEN

Artikel 1 – algemene bepalingen
Binnen de perken van de daarvoor voorziene kredieten goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt
aan particuliere buurtwerkinitiatieven, werkzaam in buurten met kansarmoedekenmerken, een
werkingstoelage toegekend. Het betreft hier met name die particuliere buurtwerkinitiatieven die in die
hoedanigheid zijn erkend door het college van burgemeester en schepenen op voordracht van de Raad
van Buurtwerken overeenkomstig artikel 2 van de statuten van deze raad, zoals goedgekeurd door de
Gemeenteraad in zitting van 01 september 2009.
Artikel 2 – subsidieaanvraag
De aanvragen om toelage zijn ten laatste op 1 mei volgend op het afgelopen werkjaar, in te dienen bij
het college van burgemeester en schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge op de daarvoor bestemde
formulieren die o.a. te bekomen zijn op de stedelijke dienst bevoegd voor buurtwerk.
Volgende documenten zijn daarbij te voegen:
1. De samenstelling van het dagelijks bestuur met namen, voornamen, adressen en functies.
2. Een algemeen financieel verslag van het voorbije werkjaar,
Een gedetailleerd werkingsverslag van het voorbije werkjaar opgemaakt in functie van
onderstaande, voor betoelaging in aanmerking komende werkingselementen.
Het werkingsverslag bevat alle bewijslast en documenten waarmee de activiteiten en andere zijn
voorbereid en/of aangekondigd (uitnodigingen, flyers, affiches, …).
Voor de toepassing van dit reglement wordt het werkjaar gelijkgesteld met het voorafgaande
kalenderjaar.
Artikel 3 – principe van subsidieverdeling
Het op het budget voorziene krediet wordt achtereenvolgens verdeeld op basis van onderstaande
parameters:
-

een voorafname in functie van het jaarthema,
de secretariaatskosten,
de kansarmoede-indicatoren
de communicatie met de buurt,
de deelname in het kader van de stedelijke Raad van Buurtwerken,
een tussenkomst in de huur- en/of energiekosten,
een tussenkomst in de werkingskosten.

Artikel 4 – jaarthema
In de loop van september van het jaar voorafgaand aan dat van de aanvraag om de toelage bepaalt
de Raad van Buurtwerken jaarlijks een thema waarrond elk buurtwerk activiteiten organiseert in het
daaropvolgende werkjaar. Voor zover geen lid van deze Raad wordt dit thema bekendgemaakt onder
de overige particuliere buurtwerken in buurten met kansarmoedekenmerken.
In de loop van december van datzelfde jaar delen deze buurtwerkinitiatieven hun uitgeschreven
project schriftelijk mee aan het college van burgemeester en schepenen en de Raad van Buurtwerken.

5 % van het totale budget wordt verdeeld onder de buurtwerken die hun voorgestelde project hebben
uitgewerkt en uitgevoerd in het kader van het jaarthema.
Artikel 5 – forfaitaire tussenkomsten
Van de resterende 95 % worden forfaitaire tussenkomsten uitgekeerd in functie van
secretariaatskosten, de graad van kansarmoede, de buurtcommunicatie en het lidmaatschap in de
Raad van Buurtwerken.
5.1 Tussenkomst in de secretariaatskosten
De secretariaatskosten zijn alle kosten die de erkende particuliere buurtwerkinitiatieven maken
voor de administratieve ondersteuning van hun werking en activiteiten.
Er wordt een bedrag van 300 euro per buurtwerk toegekend als tussenkomst hierin. Als
secretariaatskosten worden beschouwd: telefoonkosten, kopieerkosten, verzendingskosten,
internetaansluiting, …
5.2. Tussenkomst volgens de graad van kansarmoede
Aan het buurtwerk wordt een overeenstemmend bedrag toegekend volgens het aantal
toegekende kansarmoede-indicatoren aangegeven op de kaart van het provinciale Steunpunt
Sociale Planning zoals opgenomen in het lokaal sociaal beleidsplan Brugge en geldend voor de
gemeentelijke legislatuur.
Per buurtwerk wordt, overeenkomstig de toegekende score op deze kansarmoedegraadmeter,
volgend bedrag uitbetaald:
- een score van 9 inzake kansarmoede-indicatoren = 150 euro
- een score van 8 inzake kansarmoede-indicatoren = 125 euro
- een score van 7 inzake kansarmoede-indicatoren = 100 euro
- een score van 6 inzake kansarmoede-indicatoren = 75 euro
- een score van 5 inzake kansarmoede-indicatoren = 50 euro
Het buurtwerk dat dit wenst kan een buurteigen kansarmoede-indicator anders dan vermeld in
het kader van het lokaal sociaal beleidsplan hieraan toevoegen. Dit kansarmoedekenmerk is door
het aanvragend buurtwerk schriftelijk te motiveren en aan te tonen.
5.3. Tussenkomst voor communicatie met de buurt
In functie van het opzetten van een tweerichtingscommunicatie met de buurtbewoners, zowel via
digitale als geschreven informatiedragers, kan per buurtwerk maximaal 240 euro toegekend
worden.
5.3.1. Website:
Voor een actueel gehouden website van een buurtwerk wordt per werkjaar 25 euro uitbetaald.
De website van een buurtwerk vermeldt minimaal:
- de contactgegevens van het buurtwerk,
- een omschrijving van de buurt,
- de werking en activiteitenkalender van het lopende werkjaar,
- foto’s en/of verslagen van activiteiten van het buurtwerk.
Bewijslast: vermelden van de site op de aanvraagformulieren.
5.3.2. Bewonersinformatie
Voor het verspreiden van buurtinformatie en de werking van het buurtwerk via bijv. een huisaan-huiskrant, bewonerskrant, bewonersinformatieblad,… wordt een bedrag toegekend in
evenredigheid tot het aantal brievenbussen in de buurt zelf:
- 75 tot 150 huisbussen = 25 euro
- 151 tot 300 huisbussen = 50 euro
- 301 tot 750 huisbussen = 75 euro
- meer dan 750 huisbussen = 100 euro.
Het informatieblad voor de buurtbewoners wordt gebruikt om informatie over de wijk en haar
werking te verspreiden. In elk informatieblad komen minstens twee van de volgende rubrieken
aan bod: bewonersinformatie, wijkinformatie, jaarkalender, activiteitenkalender en verslagen
van buurtactiviteiten. Het informatieblad is een publicatie op minimaal A4 formaat en
dubbelzijdig bedrukt. Het verschijnt op regelmatige basis en minstens 2 x per jaar.
Bewijslast: 2 uitgaven van het informatieblad voor de buurtbewoners van het voorbije werkjaar.
5.3.3. Actieve communicatie met buurtbewoners:
Via straatverantwoordelijken en/of een ander direct informatiekanaal wordt persoonlijk contact
onderhouden en informatie uitgewisseld met buurtbewoners.
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Per in aanmerking komend buurtwerk wordt forfaitair 50 euro per werkjaar uitbetaald.
Bewijslast: verslag van minstens 4 vergaderingen met de straatverantwoordelijken en/of een
soortgelijk initiatief.
5.3.4. Netwerkvorming met andere actoren en/of sociale organisaties in de buurt:
Communicatie en samenwerking met andere, al dan niet buurtgebonden actoren zoals een
feestcomité en sportverenigingen, worden gehonoreerd met 25 euro per buurtwerk per
werkjaar.
Bewijslast: verslagen van bijeenkomsten en/of gezamenlijk ondernomen acties.
5.3.5. Bewonersvergadering:
Per werkjaar wordt jaarlijks minimaal 1 algemene buurtbewonersvergadering georganiseerd.
Per vergadering wordt aan het buurtwerk 10 euro toegekend met een maximum van 4
betoelaagbare buurtbewonersvergaderingen per werkjaar.
Een bewonersvergadering: het dagelijks bestuur van het buurtwerk dient te waken over het
contact met de buurtbewoners en de terugkoppeling als dusdanig en nodigt hen daartoe
minimaal 1 maal per jaar uit om met elkaar te communiceren over de buurt en de werking van
het buurtwerk.
Bewijslast: verslagen van de buurtbewonersvergaderingen.
5.4. Tussenkomst voor participatie in de Raad van Buurtwerken:
Voor de effectieve aanwezigheid op de Raad van Buurtwerken wordt 10 euro per buurtwerk
toegekend op voorwaarde dat het betreffende buurtwerk minstens op de helft van de
vergaderingen in het betreffende werkjaar aanwezig is geweest.
Na aftrek van alle vorige bedragen wordt het resterend krediet aangewend voor de betoelaging van:
- huur- en/of energiekosten;
- werkingskosten.
Artikel 6 – tussenkomst voor huur- en/of energiekosten
20% van het resterend krediet wordt voorbehouden voor het betoelagen van daadwerkelijke huuren/of energiekosten van:
- het lokaal voor de buurtwerking (op permanente of occasionele basis);
- het lokaal voor het bewaren en stockeren van materieel van het buurtwerk;
- de tijdelijke locatie voor het organiseren van evenementen.
Per volledige schijf van 25 euro, al dan niet gegroepeerd, wordt 1 punt toegekend.
Het bekomen restbedrag wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal samengetelde punten. Dit
quotiënt geeft de puntwaarde aan. Deze puntwaarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met het totaal
aantal punten per buurtwerk. Dit product geeft als resultaat het toelagebedrag per buurtwerk voor dit
betoelagingselement.
De uitgaven voor huur- en/of energiekosten zijn te staven aan de hand van facturen of
betalingsbewijsstukken op naam van het betrokken buurtwerkinitiatief.
Artikel 7 – werkingskosten
80 % van het resterend krediet wordt voorbehouden voor werkingskosten.
Het aantal toegekende punten verschilt naargelang de aard, de omvang en de uitstraling van de
activiteit.
7.1. Bestuursvergaderingen
Per bestuursvergadering wordt 1 punt toegekend. Er kunnen per kalenderjaar maximaal 12
bestuursvergaderingen in aanmerking komen.
Een bestuursvergadering is een bijeenkomst waarop de leden van het dagelijks bestuur van het
buurtwerk overleg plegen inzake het leiden van het buurtwerk en het plannen en organiseren van
activiteiten en initiatieven.
Bewijslast: verslagen van bestuursvergaderingen indienen.
7.2. Activiteiten
Volgende activiteiten komen in aanmerking voor het toekennen van punten:
- sportactiviteiten: zijn die activiteiten die meestal met fysische inspanningen gepaard gaan en in-
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of outdoor beoefend worden in groepsverband. ‘In groepsverband’ wil zeggen
dat minimaal 4 buurtbewoners hieraan deelnemen.
- vormingsactiviteiten: zijn die activiteiten die de kennis en vaardigheden van de buurtbewoners
willen bevorderen over maatschappelijke problemen in het algemeen en
buurtwerk in het bijzonder.
- sociaal-culturele activiteiten: omvatten een zeer ruim gamma van activiteiten anders dan
sport- en vormingsactiviteiten die ook ontspannend kunnen zijn. Zij kunnen
georganiseerd worden, hetzij door het buurtwerk zelf, hetzij onder vorm van
deelname aan een geprogrammeerd aanbod.
In de buurtwerking dient een combinatie van de 3 voornoemde activiteiten aan bod te komen.
Per werkjaar komen maximaal 100 activiteiten voor subsidiëring in aanmerking en per activiteit
worden 6 punten toegekend.
Groepsactiviteiten met een weerkerende frequentie kunnen maximaal voor 10 activiteiten
ingebracht worden.
Meerdaagse activiteiten worden als 1 activiteit beschouwd.
Activiteiten die integraal via een andere reglementering door de stad Brugge gesubsidieerd
worden, komen niet in aanmerking voor betoelaging via deze reglementering. Niet beperkende
voorbeelden daarvan zijn de betoelaging van het buurtwerk in het kader van de
vakantiespeelpleinwerking en/of de jeugdvakantiekampen.
Bewijslast: een gedetailleerd programma van de activiteiten indienen.
7.3. Buurtfeest
Een buurtfeest wordt gequoteerd per dag waarop activiteiten plaatsvinden:
- een buurtfeest van 1 dag: 100 punten
- een buurtfeest van 1 ½ dag: 150 punten
- een buurtfeest van 2 dagen: 200 punten
- een buurtfeest van 2 ½ dag: 250 punten.
Een buurtfeest is een happening, georganiseerd door het buurtwerk van minimaal 1 dag waaraan
de bewoners vrijblijvend kunnen deelnemen en met elkaar in contact kunnen komen.
Bewijslast: een gedetailleerd programma van het buurtfeest.
Het bekomen restbedrag wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal samengetelde punten. Dit
quotiënt geeft de puntwaarde aan. Deze puntwaarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met het totaal
aantal punten per buurtwerk. Dit product geeft als resultaat het toelagebedrag per buurtwerk voor dit
betoelagingselement.
Artikel 8 - controle
Aan de door het stadsbestuur aangestelde ambtenaar/ambtenaren zijn alle gevraagde documenten
voor te leggen en alle inlichtingen te verstrekken die hij/zij noodzakelijk achten voor de vervulling van
hun taak, dit met inachtname van de regels verbonden aan het beroepsgeheim.
Artikel 9 - uitbetaling
De subsidie wordt aan het buurtwerk uitgekeerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de
gemeentelijke boekhouding door overschrijving op het bankrekeningnummer op naam van het
buurtwerk zelf.
Artikel 10 - betwistingen en beroepsprocedure
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
Het buurtwerk dat daarom verzoekt, kan inzage krijgen in en uitleg krijgen over de berekening van de
eigen toelage op voorwaarde dat dit de tijdige verdere administratieve afhandeling niet belemmert.
Het volstaat daartoe een afspraak te maken met de behandelende ambtenaar.
Indien het buurtwerk zich alsnog niet akkoord zou verklaren met zijn subsidiebedrag en/of de
berekeningswijze dan is binnen de maand na inzage schriftelijk een gemotiveerd bezwaar in te dienen
bij het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist
daarover dan binnen de maand.
Alle betwistingen omtrent de toepassing van dit reglement worden door het college van burgemeester
en schepenen beslecht. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht de nodige
onderzoeken te laten uitvoeren die het dienaangaande nodig acht.
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Artikel 11 – correctheid van gegevens
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet
worden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement de
toegekende subsidie, geheel of gedeeltelijk terugvorderen jegens de betrokken buurtwerkinitiatieven
en deze, al dan niet tijdelijk, van verdere subsidiëring uitsluiten.
Artikel 12 – aanvangsdatum
Het subsidiereglement voor buurtwerkinitiatieven in het kader van samenlevingsopbouw, vastgesteld
in gemeenteraadszitting van 3 september 2002, wordt opgeheven. Bovenstaande regeling geldt reeds
met betrekking tot het volledige werkjaar 2009.
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 november 2009.
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