STEDELIJK REGLEMENT GROEN OP SCHOOL

Artikel 1 – Doel
Het introduceren van meer groen in scholen brengt een waaier aan voordelen met zich mee voor zowel
mens als natuur.
De voordelen gaan van een groter welbevinden van de schoolgaande kinderen, over een impuls voor
biodiversiteit tot een betere waterhuishouding en het bijdragen tot het behalen van
klimaatdoelstellingen.
Het vergroenen van een speelplaats brengt vaak een substantiële kost mee voor de scholen, vereist
een zekere know-how en vergt ook een administratieve inspanning. Dit alles is niet altijd even evident
voor scholen en vormt soms een hinderpaal om effectief tot vergroening en ontharding over te gaan.
Om hieraan tegemoet te komen wordt een subsidie verleend die geënt is op de provinciale subsidie
met hetzelfde doel en voorwerp.
Hierdoor kunnen scholen een grotere financiële slagkracht (subsidie vanuit de provincie én vanuit de
stad) verkrijgen en tegelijk ook genieten van de know-how en begeleiding vanuit de provincie.

Artikel 2 – Voorwerp
Er wordt een stedelijke subsidie toegekend aan projecten die voldoen aan de voorwaarden van het
provinciale reglement ‘groen op school’ en derhalve een provinciale subsidie hebben bekomen.
De hoogte van het stedelijk subsidiebedrag is het verschil tussen het bedrag dat uitgekeerd wordt door
de provincie en de door de provincie als bewezen en in aanmerking genomen kosten (kostencategorie
A en B uit het provinciaal reglement) en dit met een maximum van 10.000 euro.
De subsidie wordt toegekend binnen de grenzen van het jaarlijks voorziene budget .
Artikel 3 – Aanvraag en uitbetaling
De school die wenst beroep te doen op deze subsidie, dient een aanvraag in via het daartoe voorziene
online aanvraagformulier op de website van de stad.
De uitbetaling door de stad gebeurt na voorlegging van de nodige stukken die aantonen dat de
provincie haar subsidie heeft uitgekeerd en derhalve aan alle voorwaarden is voldaan.

Artikel 4 – Koppeling met provinciaal reglement
Het voorliggend reglement is onlosmakelijk verbonden met het provinciale reglement terzake.
Indien het provinciale reglement zou ingetrokken worden, eindigt ook van rechtswege de uitwerking
van dit stedelijke reglement.
Indien het provinciale reglement wordt aangepast (bv. inzake voorwaarden en/of bedragen) wordt
nagegaan of het stedelijk reglement nog steeds kan behouden worden of dat een aanpassing
noodzakelijk is.

Artikel 5 stedelijke bekendmaking
Elke aanvrager die subsidies toegekend krijgt, verbindt er zich minstens toe een pancarte met het
logo van de stad/verwijzing naar de klimaatswitch van RSl op te hangen en in alle communicatie
omtrent het project te vermelden dat het project tot stand kwam ‘met de steun van stad Roeselare’ ,
hetzij woordelijk, hetzij door vermelding van het stedelijk logo/verwijzing naar de klimaatswitch van
RSL’.
De aanvrager voorziet – in overleg met de MOS-begeleider en in afspraak met de Provincie, minstens
één pers- of viermoment waarop de bevoegde schepen wordt uitgenodigd.

Artikel 6 – Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van
subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
•

De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag
te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent
nodig acht;
• De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
• Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de betrokken subsidie.

Artikel 7 - Betwistingen/beroep
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de
subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De
postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

Artikel 8 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in voege op 3 mei 2021.

