Subsidiereglement voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor
het jonge kind
Artikel 1 – Doel
De subsidie wil het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind ondersteunen.

Artikel 2 – Definities
Consultatiebureaus voor het jonge kind: de voorziening waar preventief, medisch, psychosociaal
en pedagogisch consult wordt versterkt aan nog niet schoolgaande kinderen en hun gezinnen.
Vrijwilligerswerk:
Elke activiteit:
• die onbezoldigd en onverplicht verricht wordt;
• die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de
activiteit verricht(-en), of ten behoeve van een groep of organisatie of van de samenleving
als geheel;
• die georganiseerd wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van
degene die de activiteit verricht;
• en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader
van een arbeidersovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.
Refertejaar
Jaar voorafgaand aan de het jaar waarvoor subsidie aangevraagd wordt.

Artikel 3 – Voorwaarden
De aanvraag kan enkel ingediend worden door een erkend lokaal consultatiebureau voor het
jonge kind.
Het consultatiebureau voor het jonge kind (cumulatieve voorwaarden):
• is toegankelijk voor alle gezinnen van Roeselare met een niet-schoolgaand kind;
• heeft haar adres en werking op het grondgebied van Roeselare;
• ontvangt geen andere subsidie van de stad Roeselare;
• vermeldt in haar publicaties ‘met de steun van de stad Roeselare’ + afbeelding van het logo
van de stad Roeselare.
• Het consultatiebureau is partner binnen het Huis van het Kind Roeselare. Er is een
contactpersoon binnen de groep van vrijwilligers in functie van de werking van het Huis van
het Kind Roeselare.

Artikel 4 – Bedrag subsidie
Het subsidiebedrag wordt verdeeld over de aanvragers die in aanmerking komen voor de
subsidie. De berekening gebeurt op basis van het aantal kinderen dat naar de consultaties
van een consultatiebureau voor het jonge kind komt tijdens het refertejaar.
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget. Dit budget is
vermeld in de ‘Lijst Subsidies’ die is opgenomen in de beleidsnota van Stad Roeselare.
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Artikel 5 – Aanvraagprocedure
De subsidie kan enkel aangevraagd worden door het invullen en indienen van het daartoe
voorziene aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar bij de stedelijk dienst Welzijn,
Botermarkt 2, Roeselare of online via www.roeselare.be.
Na invulling en ondertekening wordt het formulier bezorgd aan het college van burgemeester
en schepenen, Botermarkt 2, Roeselare of per e-mail aan gezin@roeselare.be en dit ten
laatste op 30 april.
Bij het aanvraagformulier wordt een lijst gevoegd van de vrijwilligers die actief zijn in het
consultatiebureau voor het jonge kind op de datum van de aanvraag.
De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens op
het aanvraagformulier. Als de aanvraag gebeurt door een vereniging of rechtspersoon dan
dient het aanvraagformulier ondertekend te worden door de personen die gemachtigd zijn de
vereniging/rechtspersoon te verbinden. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor uitsluitend bij de
vereniging/rechtspersoon zelf. De stad is niet gehouden deze machtiging te controleren.
Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of onvolledig
ingevuld is, zal de aanvraag als onontvankelijk afgewezen worden.

Artikel 6 – Toekenningsprocedure
Een consultatiebureau voor het jonge kind dat voldoet aan de voorwaarden opgesomd in artikel
3 ontvangt de subsidie.

Artikel 7 - Uitbetaling
De subsidie wordt uitbetaald op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier.

Artikel 8 – 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 hiervoor inlichtingen in te winnen met alle middelen die
zij hiervoor nodig acht;
• de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor toegekend;
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij het niet naleven van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de subsidie.

Artikel 9 – 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 geldt als bewijs.
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Artikel 10 - Inwerkingtreding
Dit reglement vervangt het ‘subsidiereglement vrijwilligerswerk binnen de Consultatiebureaus
voor het Jonge Kind’ van 20 oktober 2008 en treedt in werking op 23 maart 2015.
Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2015.
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