Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur
Dit reglement bepaalt de selectiecriteria en de modaliteiten voor het toekennen van
investeringssubsidies aan sportverenigingen op het grondgebied Ninove.
Artikel 1:
Met het reglement ‘sportinfrastructuursubsidies’ wil het stadsbestuur Ninove sportverenigingen de
kans geven zich te ontwikkelen tot goed georganiseerde (grote) clubs met de juiste kwalitatieve
sportuitrustingen.
Sportclubs kunnen ondersteuning aanvragen voor het realiseren van hun
sportinfrastructuurbehoeften die een meerwaarde betekenen voor de stad Ninove.
De (verbeterings-)werken hebben betrekking op onroerende goederen of onroerende goederen
door bestemming.
Deze werken mogen nog niet opgestart zijn bij de aanvraag.
Artikel 2:
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget (meerjarenplan) goedgekeurde
investeringskredieten worden subsidies uitgekeerd aan de aanvragers volgens de bepalingen
opgenomen in artikel 8.
Artikel 3:
De gemeenteraad vertrouwt de bevoegdheid om subsidies toe te kennen aan de aanvragers toe
aan het college van burgemeester en schepenen volgens Artikel 41, eerste lid en Artikel 56§2 van
het decreet lokaal bestuur.
De beslissing valt na advies van de bouwcommissie én de sportraad.
Bouwcommissie: een overleg bestaande uit 2 leden van de sportraad (uitgezonderd leden van de
aanvragende sportvereniging of sportorganisatie) en 3 ambtenaren (1 medewerker sportdienst en
twee medewerkers uit de diensten Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Patrimonium,
Technische dienst en/of de Financiële Dienst). De mogelijkheid bestaat dat de bouwcommissie zich
daarnaast laat bijstaan door experten.
Het dagelijks bestuur van de sportraad geeft het advies over de toekenning van de subsidies.
Indien een aanvraag negatief advies krijgt door het dagelijks bestuur, kan de aanvrager de
aanvraag laten voorleggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. Deze zal een definitief
advies geven.
Indien het schriftelijk advies van de Algemene Vergadering ontbreekt, blijft het negatieve advies
uitgebracht door het Dagelijks Bestuur van kracht.
Artikel 4:
De aanvrager moet aan volgende cumulatieve criteria voldoen:
Voor de sportinfrastructuursubsidie komt een erkende Ninoofse sportvereniging die een vzw is, in
aanmerking.
De financiële draagkracht van de vereniging wordt in functie van de aanvraag gecontroleerd.
Indien nodig volgt een overleg.
Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiering.
Een handelsvennootschap of vereniging met handels- of winstoogmerk komt niet in aanmerking.
Scholen, instellingen en commerciële organisaties komen niet in aanmerking voor deze subsidies
evenmin sportverenigingen voor de accommodaties die men afhuurt bij een commerciële
organisatie, school of instelling.
Indien twee of meer (sport)verenigingen samen een aanvraag voor sportinfrastructuur indienen,
wordt een overkoepelende vzw opgericht en dient deze de subsidieaanvraag in.
De aanvrager moet eigenaar zijn of over een zakelijk recht beschikken dat nog minstens 30 jaar
geldt voor het onroerend goed waarvoor een aanvraag wordt gedaan.
De sportinfrastructuur is gelegen op het grondgebied van Ninove en in overeenstemming met alle
van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften.
De aanvragende vereniging is hoofdgebruiker van de sportinfrastructuur en staat als een goede
huisvader zelf in voor de verzekering en het onderhoud van het gebouw of de sportinfrastructuur.

De sportinfrastructuur zal niet van eigenaar of bestemming veranderen gedurende 30 jaar na
realisatie of na aankoop tenzij na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5:
De subsidiëring wordt geraamd op basis van het aanvraagdossier met financiële prognose.
De aanvrager toont aan de hand van een presentatie aan dat de investering of de aankoop effectief
noodzakelijk is voor de globale sportbeoefening en sportwerking van de club en dat de investering
bijdraagt tot de continuïteit of verbetering van de club (meerwaarde voor de stad Ninove).
Commerciële aanhorigheden (zoals een cafetaria) die buiten de echte sportinfrastructuur vallen,
komen niet in aanmerking.
Artikel 6:
Er worden twee categorieën sportinfrastructuursubsidies onderscheiden:
Categorie A: Onderhouds-, herstellings-, vernieuwings- en aanpassingswerken met duurzame
materialen die voldoen aan de heersende standaard tot maximaal 30.000 euro
De wet op de overheidsopdrachten wordt toegepast.
Categorie B: Ingrijpende sportinfrastructuurwerken met indien noodzakelijk ook aankoop gronden.
Een eigendomsrecht of een recht van opstal, kosten (o.a. notariële acte) ten laste van de
aanvragende vzw, is bij bouwprojecten noodzakelijk.
De wet op de overheidsopdrachten wordt toegepast.
Per aanvrager en per sportinfrastructuur, op adres, is een maximale subsidie van 300.000 euro toe
te kennen over een periode van 15 jaar. Deze periode neemt een aanvang op datum van de eerste
goedkeuring van het subsidiedossier door het college van burgemeester en schepenen.
Kosten zoals onderzoeks-, notaris-, architect- of registratiekosten en kosten voor de
veiligheidscoördinator worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiering.
De aanvrager staat in voor het aanvragen van de nodige attesten en vergunningen.
De werken mogen pas starten na de definitieve beslissing over het subsidiedossier door het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 7:
Elke aanvrager van een sportinfrastructuursubsidie zal op het moment van de aanvraag moeten
kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om, gespreid over 15 jaar,
37,5% van de kosten te dragen, dit is jaarlijks 2,5% bij zuivere sportinfrastructuur.

Sportgerelateerde investeringskosten = kosten die rechtstreeks verband houden met het
ontwerp, de bouw of renovatie, het bouwkundige en technische onderhoud en de
exploitatie van de sportinfrastructuur, in functie van de sportbeoefening zelf.

sportinfrastructuur met inbegrip van het onroerend sportmateriaal of het verankerbaar
sportmateriaal

andere voorzieningen die in functie van de sportinfrastructuur in kwestie noodzakelijk zijn
voor het bestaan of voor het optimale gebruik van de sportinfrastructuur

niet limitatieve voorbeelden: voetbalveld, sporthal, kleedkamers
Elke aanvrager van een sportinfrastructuursubsidie zal op het moment van de aanvraag moeten
kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om, gespreid over 15 jaar,
50,0% van de kosten te dragen, dit is jaarlijks 3,33% bij sportaanhorigheden

Sportaanhorigheden = investeringen in voorzieningen die voor sport en recreatie nuttig zijn
en die niet noodzakelijk zijn om de sport te beoefenen.

niet limitatieve voorbeelden: tribune, parking,…
Deze gebruiksvergoedingen worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst.
Voor de eerdere aankopen van recreatiegrond of sportinfrastructuren en toegekende
infrastructuursubsidies, waarvan de werken plaatsvonden tussen 1990 en 2020, blijven de eerdere
beslissingen door de gemeenteraad, en in uitvoering daarvan de gebruiksovereenkomsten die
betrekking hebben op die infrastructuren gelden.
Artikel 8:
De aanvraag van de subsidie gebeurt digitaal via sport@ninove.be op het aangeleverde
aanvraagformulier voor 1 april van het jaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het project
wordt uitgevoerd. De aanvraag omvat minimum volgende bijlagen:
Categorie A:

•
Een eigendomsattest van de sportinfrastructuur, gebruiksovereenkomst van minstens 30
jaar (indien geen eigendom van de stad Ninove);
•
De statuten van de vzw;
•
De laatst neergelegde en getekende (door voorzitter en secretaris) jaarrekening en balans
van de vzw;
•
De plannen van de uit te voeren werken waarbij aan de hand van een presentatie
aangetoond wordt dat de investering of de aankoop effectief noodzakelijk is voor de globale
sportbeoefening en sportwerking van de club en dat de investering bijdraagt tot de continuïteit of
verbetering van de club (meerwaarde voor de stad Ninove)
•
Een gedetailleerde raming van de uit te voeren werken;
•
Omgevingsvergunning voor de werken indien van toepassing;
Categorie B (aanvullend):
•
Lastenboek van de werken
•
Een gedetailleerde planning met timing van de uit te voeren werken
•
Een liggingsplan op schaal 1/10.000
•
Een uittreksel uit de kadastrale legger en een kadastraal plan van de aan te kopen en de
aanpalende percelen
•
Een schattingsverslag
•
De aankoopakte of het compromis tot aankoop of de optie tot aankoop
Artikel 9:
De beoordeling van de aanvraag en het bepalen van het subsidiebedrag gebeurt door de
bouwcommissie.
Bij de berekening van de subsidies wordt steeds uitgegaan van de bedragen exclusief BTW.
Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met subsidiebeloften van andere
subsidiërende instanties, zodat het totale subsidiebedrag nooit meer dan 100% van de investering
kan bedragen. De investeringssubsidie zal maximaal een bedrag uitmaken tot 100% van de
subsidieerbare kosten. Het totaal van de subsidies is echter geplafonneerd tot het in het budget
van de stad ingeschreven stadsbudget.
Bij een ontoereikend budget wordt rekening gehouden met:
1.
Sportverenigingen met een actieve jeugdwerking, volgens het aantal jeugdleden
2.
Sportinfrastructuren die aansluiten bij de doelstellingen van het meerjarenplan
3.
De eerder toegekende infrastructuursubsidies door de stad Ninove
Artikel 10:
Het dagelijks bestuur van de stedelijke sportraad adviseert zo snel mogelijk na het advies van de
bouwcommissie, en uiterlijk 3 maand na het advies van de bouwcommissie, over het al dan niet
subsidiëren van het sportinfrastructuurproject en het geraamd bedrag.
Artikel 11:
Met het oog op de uitbetaling van het subsidiebedrag, verstrekt de aanvragende vzw de
factuur/facturen van de uitgaven aan de sportdienst.
Voor het uitbetalen van volgende facturen, wordt het betalingsbewijs van de vorige
factuur/facturen overgemaakt.
De werken dienen tijdig te worden opgeleverd, en uiterlijk binnen drie jaar na de toekenning van
de investeringssubsidie.
Facturen mogen geen andere posten bevatten dan deze voorzien in het oorspronkelijk
goedgekeurde dossier.
Meerwerken en bijkomende leveringen komen niet in aanmerking voor subsidiering.
Convenant
Artikel 12
De aanvrager die intekent op infrastructuursubsidies, zal volgende engagement aangaan:
•
Naar aanleiding van het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie wordt
ingezet op hernieuwbare en duurzame energie. Het EPC kleurt groen (categorie A of B).
•
De vereniging ondertekent het engagement voor de UiTPAS Dender en voert een actief
beleid hierrond met o.a. een aanspreekpunt voor kwetsbare Ninovieters
•
De nieuwe of aan te passen infrastructuur voldoet aan de regelgeving rond toegankelijkheid
van publieke gebouwen in Vlaanderen
•
De kwaliteitslabels van de eigen sportfederatie worden nagestreefd

•
Minimum 50% van de jeugdtrainers is in het bezit van een sport pedagogisch diploma, er
wordt door de sportvereniging of aanvrager een opleidingsplan uitgewerkt voor de nietgediplomeerden om het aantal trainers/lesgevers met sport pedagogisch diploma te laten
toenemen
Artikel 13: Non-discriminatieclausule:
De aanvrager verbindt er zich toe:
•
geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal,
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale
afkomst te dulden.
•
toegankelijk te zijn voor iedereen.
•
elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig melding te
maken bij Unia.
•
de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
•
indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het
kader van het toepasselijke reglement.
Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Ninove - rekening
houdend met alle elementen – klacht neerleggen bij Unia.
Algemeen
Artikel 14:
Door een aanvraag tot subsidiëring in te dienen, verklaart de aanvrager zich akkoord met het
reglement.
Artikel 15:
De stad wijst elke aansprakelijkheid af voor om het even welke schade die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband zou houden met de uitvoering van de (verbeterings-)werken.
Artikel 16:
De organisator dient in alle publicaties met betrekking tot het project, zoals publiciteit,
uitnodigingen, affiches, programma’s, persberichten enz. de (logistieke) ondersteuning door het
stadsbestuur Ninove te vermelden en het logo van de stad te gebruiken.
Artikel 17:
Indien zich zaken voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, zal de gemeenteraad hierin een
beslissing nemen die voorafgaandelijk ter advies zal worden voorgelegd aan de sportraad. Daarna
wordt de gewone procedure verder gevolgd.
Artikel 18:
Op het einde van elke planningsperiode van het Strategisch Meerjarenplan van de stad zal het
subsidiereglement geëvalueerd worden door de verschillende betrokken partijen en kan het
aangepast worden. Op vraag van de sportraad kan de evaluatie van het subsidiereglement ook
vroeger gebeuren.
Artikel 19:
Het college heeft het recht om de bestemming en het gebruik te controleren en zo nodig tot
herbestemming of terugvordering over te gaan.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden niet zijn vervuld kan
het college de toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de initiatiefnemer
eventueel tijdelijk van subsidiering uitsluiten ongeacht de toepassing van de wettelijke bepalingen
van onjuiste verklaringen.
In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Ninove overgaan tot gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde infrastructuursubsidie.
De toegekende infrastructuursubsidie mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan
een derde.

Bij het niet indienen van balans en jaarrekening alsook het verslag inzake beheer en financiële
toestand, kan de Stad Ninove overgaan tot terugvordering van de toegekende
infrastructuursubsidie, rekening houdend met levensduur en/of afschrijvingen.
In geval de aanvrager zijn/haar erkenning als sportvereniging herroepen wordt, kan de Stad
Ninove overgaan tot terugvordering van de toegekende infrastructuursubsidie.
Indien de toegekende infrastructuursubsidie niet volledig benut is door voorgelegde facturen, kan
het restbedrag niet opgeëist worden door de aanvrager.

