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Extra • info

ver gemeentesubsidies
zullen de meningen wel
altijd verdeeld zijn. Voor
wie een subsidie ontvangt zijn zij
meestal niet meer dan passend
of te gering. Voor anderen zijn ze
onnodig of te hoog.
Via dit voorwoord wil ik een
warm pleidooi houden voor een
doordacht stelsel van gemeentelijke toelagen. Gemeentelijke
toelagen ondersteunen het initiatief. Ze maken dingen mogelijk of
gemakkelijker en ze ondersteunen
aan de basis.
Voor Jabbeke met zijn 13650
inwoners komen gemeentesubsidies
ten goede aan ongeveer 800 personen en 150 instituten, groepen
en verenigingen. Dit toont aan dat
gemeentesubsidies in de kern zitten van het sociaal weefsel van de
gemeente.
Gemeentesubsidies zijn een dynamisch gegeven dat in de loop van
de jaren groeit in een stelsel van
vele afspraken, adviezen en beslissingen.
Met deze brochure hopen wij
alvast een beknopt overzicht te
brengen.
de burgemeester,
R. Verleye

JABBEKE

GEEFT RUIMTE VOOR

V E I L I G H E I D
G E Z I N N E N
H E T

L E E F M I L I E U

V E R E N I G I N G E N

S U B S IDIES TER O NDERS TEU NING VAN
V E I L I GHEID IN WO NINGEN
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eze toelagen worden toegekend aan eigenaars of bewoners van private woningen. De aanvragen dienen te gebeuren bij de gemeentelijke preventiedienst en met het ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
Het verdient aanbeveling om voor een aanvraag kennis te nemen van het volledige toelagereglement met aanvraagformulier. Dit document is ter inzage op
www.jabbeke.be. De volledige documentatie en het aanvraagformulier is
te verkrijgen in het gemeentehuis en wordt ook op telefonisch verzoek
gratis toege-stuurd (tel. 050/81 01 41 - preventiedienst).
TOEL AG E I NB RA A KPR E V E NTI E
Voor de installatie van een materiële beveiliging van de woning, wordt een
bedrag van 25% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum
van 250 euro toegekend. De toelage geldt niet voor alarmsystemen.
TOEL AG E A A NKO O P B RA NDVE I L I G H E I D SPA KKE T
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van aankoop met een maximum van:
• 6 euro per aankoop van een brandwerende deken met een minimale grootte
van 1 m x 1 m
• 10 euro bij de aankoop van een optische rookmelder aangesloten op de
stroomvoorziening of op batterijen.
De subsidie bedraagt 25% van de kosten van aankoop en installatie met een
maximum van:
• 7,5 euro per poederblusser met een minimale grootte van 2,5 liter en geïnstalleerd in de woning,
• 25 euro bij de aankoop en installatie van een koolmonoxidemelder.
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V R A AG H E T R E G L E M E N T
EN HET FORMULIER ...

TO E LAGEN AAN INWO NERS

O

ok hier verdient het aanbeveling om voor een aanvraag kennis
te nemen van het volledige toelagereglement met aanvraagformulier. Dit document is ter inzage op www.jabbeke.be. De volledige documentatie en het aanvraagformulier zijn te verkrijgen in het
gemeentehuis en worden ook op telefonisch verzoek gratis toegestuurd (tel.
050/81 01 11).

TOEL AG E B I J E E N F E E ST E L I J KE G E B E URT E NI S
• Bij geboorte of adoptie: een geschenkcheque van 65 euro per kind
• Bij huwelijk: 10% op de eigen inbreng bij een dienst voorhuwelijkssparen
• Bij de viering van minstens 50 jaar huwelijksjubileum: een geschenkcheque
van 100 euro.
TOEL AG E VO O R G ROT E G E Z I NNE N
Gezinnen die ten minste 3 kinderen ten laste hebben, kunnen een toelage van
15 euro per gezin, verhoogd met 6 euro per kind ten laste, bekomen. De toelage wordt toegekend via een cheque op naam van een te kiezen handelszaak
in Jabbeke.
AAN DE BALIE ...

TOEL AG E VO O R G E H A ND I C A PTE KI ND E R E N
Aan de ouders van een gehandicapt kind wordt jaarlijks een toelage toegekend.
De toelage wordt toegekend tot de leeftijd van 21 jaar. De toelage wordt ook
toegekend in geval van pleegvoogdij.
• 300 euro voor een gehandicapt kind dat volledig thuis verzorgd wordt.
• 250 euro voor een gehandicapt kind dat elke dag naar huis komt.
• 200 euro voor een gehandicapt kind dat enkel tijdens de weekends en/of
verlofperiodes thuis wordt verzorgd.
TOELAGE VAKANTIEKAMPEN VAN GEHANDICAPTE KINDEREN

OF OP DE WEBSTEK

Voor een kind met een invaliditeit van minstens 66% dat deelneemt aan een
vakantiekamp van minstens 3 dagen, erkend door een nationaal werk voor
kinderwelzijn, wordt een toelage van 25 euro toegekend.
TOEL AG E VO O R G E H A ND I C A PTE VO LWA SSE NE N
Aan gehandicapte volwassenen die niet genieten van een gemeentelijke zorgpremie wordt een toelage van 45 euro toegekend.
AANVULLENDE TOELAGE VOOR MANTEL- EN THUISZORG
Voor diegenen die in het kader van de Vlaamse zorgverzekering genieten van
een premie voor mantel- en thuiszorg, die geheel of gedeeltelijk thuis verzorgd worden en gedomicilieerd zijn in de gemeente Jabbeke en die daarenboven voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden, wordt een aanvullende
gemeentelijke premie van 10% op de bedragen ontvangen in het kader van de
Vlaamse zorgverzekering toegekend.
TOEL AG E VO O R D E T H UI SV E R Z O R G E R
Voor inwoners die thuis een mindervalide verzorgen (zie het toelagereglement voor de algemene bijzondere voorwaarden). Het bedrag van de toelage
bedraagt 35 euro per maand per verzorgde persoon.

2

SUBSIDIES IN HET BELANG VAN HET LEEFMILIEU

P R E MIE B IJ DE BOUW VA N INDIVIDU E L E Z UI V E R I NG SI NS TA LLATIES
De gemeente verleent een subsidie van maximaal 500 euro voor de installatie
van een individuele waterzuivering bij een woning in niet gerioleerd gebied.
S UB S IDIE VO O R HET GEBRUIK VA N R E G E NWAT E R
Een subsidie van maximaal 250 euro bij de plaatsing van een regenwaterput,
die aangesloten is en gebruikt wordt voor een aantal huishoudelijke voorzieningen.
SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET WEGBERMBEHEER
Voor diegenen die meehelpen aan het onderhoud van ecologisch waardevolle
wegbermstroken. Een toelage van 0,10 euro per lopende meter voor het uitvoeren van 2 maaibeurten, één na 15 juni en één na 15 september.
V E RHARDIN G PRIVATE W EGEN
Een toelage van 50% met een maximum van 20 euro per strekkende meter bij
de voorgeschreven verharding van private toegangswegen.
AANLEG EN ONDERHOUD VA N KL E I NE L A ND SCHA PSE L E MENTEN EN VEEDRINKP OEL EN
Een subsidie voor de aanleg of het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen en veedrinkpoelen in agrarisch gebied, natuurgebied of parkgebied. Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van
een vellings-, bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor
toelage. Toelagen voor onderhoud worden niet toegekend voor randbeplanting rond siertuinen.
De toelage betreft een gedifferentieerd bedrag volgens de aard van de aanplanting. Zo wordt voor een haag, heg of houtkant 0,50 euro per plant
toegekend, beloopt de subsidie 10 euro per aangeplante boom en 2,50 euro
bij zogenaamde niet-bewortelde poten (bvb. knotwilg).
Daarnaast wordt een vergoeding van 7,50 euro per boom toegekend bij het
onderhoud van een knotbomenrij.
Voor de aanleg en het herstellen van veedrinkpoelen bedraagt de toelage 5
euro per m².
G E MEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE
Er wordt een aanvullende gemeentelijke renovatiepremie toegekend van 10%
op het bedrag van de premie, uitbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Het
maximum beloopt 200 euro. De toelage wordt automatisch ontvangen na
toekenning van de gewestpremie.
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anvragen dienen te gebeuren via de dienst leefmilieu. Het verdient
aanbeveling om vooraf kennis te nemen van het volledige toelagereglement met aanvraagformulier. Dit document is ter inzage op
www.jabbeke.be. De volledige documentatie en het aanvraagformulier is
te verkrijgen in het gemeentehuis en wordt ook op telefonisch verzoek
gratis toegestuurd (tel. 050/81 01 30).

HET GEMEENTEBUDGET VOOR SUBSIDIES

oewel met gemeentelijke
toelagen een belangrijk
aantal initiatieven ondersteund worden, vallen deze subsidies
in het geheel van de gemeentelijke
uitgaven al bij al mee. Bij benadering betreft het een bedrag van
250.000 euro of iets minder dan
2% van de gemeentelijke uitgaven
van het jaar (52.500 euro voor
toelagen aan inwoners – 150.000
euro voor toelagen aan verenigingen
– 35.000 euro subsidies leefmilieu – 12.500 euro toelagen in
het kader van de veiligheid).

VERDERE SUBSIDIES

Extra • info

D

e gemeente heeft
daarnaast ook specifiek subsidies aan
instellingen. Zo bestaat er een
project subsidie voor kansarmoedebestrijding in het
onderwijs, een gemeentelijke
subsidiëring van dagverzorgingscentra, een subsidie voor
logistieke ondersteuning van
buurtinformatienetwerken,
subsidies bij de aankoop van
instrumenten voor muziekverenigingen, …

TO E LAGEN AAN VERENIGINGEN

T

oelage voor verenigingen worden aangevraagd via de dienst vrije
tijd, gemeentehuis Varsenare (tel. 050/81 02 00). Reglementen
en aanvraagformulieren zijn ter inzage op www.jabbeke.be. Voor de
meeste verenigingen worden de aanvraagformulieren ook jaarlijks toegestuurd in de loop van de maand juni. De volledige documentatie en het
aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst vrije tijd.

GEMEE NTE SUB SI D I E VO O R V E R E NI G I NG E N
De jaarlijkse gemeentesubsidies dienen aangevraagd te worden voor 1 september van het jaar. Op basis van de werking die de vereniging ontplooid heeft,
wordt een subsidievoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze subsidies
worden éénmaal per jaar toegekend en met naam en bedrag in de bijlage van
de gemeentebegroting opgenomen.
TOEL AG E N A A N J E UG DW E R KVE R E NI G I NG E N
De gemeentelijke subsidies voor jeugdverenigingen worden toegekend op basis van een reglement en een puntensysteem. Er zijn werkingssubsidies, maar
ook subsidies voor kadervorming en experimenteel jeugdwerk. Het globaal
bedrag aan subsidies jeugdwerk bedraagt 13.000 euro.
TOEL AG E N A A N KE RMI SV E R E NI G I NG E N
Ter ondersteuning van het kermisgebeuren in de deelgemeenten kunnen organisatoren minstens drie maand vooraf een aanvraag doen. Het jaarbudget
per deelgemeente beloopt 2.200 euro
SUBSIDI E VO O R J UB I L E RE ND E VE R E NI G I NG E N

N

aast het gemeentelijk systeem van subsidiëringen bestaan er ook reglementen voor gratis service via gemeentelijke diensten, zoals de gemeentelijke
uitleendienst en het kampvervoer voor jeugdverenigingen.
Hebt u vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
gemeentelijke diensten of richt een schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen of mail een bericht naar gemeentehuis@jabbeke.be.
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V.U. College van burgemeester en schepenen Jabbeke - vormgeving: Véronique Vanhessche

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud ervan bestaan, krijgen een extra
toelage van 100 euro, verhoogd met 1,25 euro per lid. De aanvraag dient te
gebeuren ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen.

