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Voorstel subsidiereglement kunstgrasveld 

In toepassing van de artikel 27 § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur verlaat raadslid Wydooghe 
de zitting van de gemeenteraad. 

Bevoegdheid 

Naam schepen:Jan Vandoolaeghe 
Bevoegd voor: Sport 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Fien Boeve 
 

Wetgeving 

− N.V.T. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Voetbalclub SC Zonnebeke heeft een aanvraag gedaan om een kunstgrasveld te mogen aan-
leggen. Ze vragen de gemeente Zonnebeke om financiële ondersteuning omdat ze deze in-
vestering onmogelijk zelf kunnen dragen. 

− De sportdienst werkte een voorstel tot subsidiereglement voor dit kunstgrasveld uit. De subsi-
die kan toegekend worden aan Zonnebeekse provinciale voetbalclubs voor de aanleg van 
een kunstgrasterrein. Hiervoor moet de sportclub wel voldoen aan enkele voorwaarden, be-
paald in het subsidiereglement. 

− De omvang van de subsidie wordt vastgesteld op een maximum van 265.000,00 EUR (inclu-
sief btw).  

 

Financieel 

− Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020. 

− Beleidsitem 07420 Sportinfrastructuur, algemene rekening 66400000 



− Beleidsdoelstelling 8008 

− Actieplan: 8008001 – Actieplan 1. Sport 

− Actie: 8008001003 – Actie 3. Optimaliseren sportinfrastructuur  
o Startkrediet: 265.000,00 € 
o Huidig krediet: 265.000,00 €  
o Geschatte kostprijs: 265.000,00 € 
o Resterend krediet na beslissing: 0,00 €  

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

− De sportdienst is overtuigd van de meerwaarde van dit subsidiereglement voor de sportclubs 
in Zonnebeke en geeft hiervoor positief advies.  

 

Stemming 

Voorafgaand aan de stemming over het subsidiereglement kunstgrasveld, wordt ter zitting vol-
gend amendement ingediend door raadslid Doom: 
Het reglement moet melding maken dat de ingediende offertes zullen worden getoetst op ecolo-
gische kwalificatie. 
 
Stemming amendement:  

• Ja-stem: Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Bryon, Franky Gry-

son, Koen Descheemaeker, Jens Six, William Doom, Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid 

Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim 

Jonckheere, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Marc 

Verstraete, Johan Demonie, Jan Desmet 

Het amendement wordt aangenomen 
 
Vervolgens wordt gestemd over het voorgestelde reglement na aanpassing in toepassing van 
voornoemd amendement. 
 
Aantal ja stemmen 20 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 

Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonck-
heere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 
Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , Jan Des-
met, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, 
Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom 

Aantal nee stemmen 2 Koen Descheemaeker, Jens Six 
Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

− De gemeenteraad keurt het subsidiereglement met een omvang van maximum 265.000,00 
EUR voor de aanleg van een kunstgrasveld goed, met ingang vanaf d.d. 06 juli 2020. 

 

Subsidiereglement kunstgrasterrein  

 

Artikel 1 – Doel 

 



Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de gemeentebegroting, kan er financiële 

ondersteuning gegeven worden aan Zonnebeekse provinciale voetbalclubs voor de reali-

satie van een kunstgrasterrein. 

 

Artikel 2 - Voorwaarden i.v.m. de aanvrager 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de voetbalvereniging gelijktijdig aan vol-
gende dwingende voorwaarden voldoen: 

• De vereniging is een Zonnebeekse provinciale voetbalclub aangesloten bij de V.F.V. 
(KBVB) en moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Zonnebeke en 
erkend zijn door het gemeentebestuur na advies van de sportraad. Ook clubs die promo-
veren naar het nationaal voetbal komen in aanmerking; 

• De vereniging moet minstens 5 jaar actief zijn; de vereniging dient een vorm van rechts-
persoonlijkheid te hebben; een overeenkomst afsluiten m.b.t. de door hun beheerde gron-
den, terreinen en accommodaties, zijnde: 

1. een erfpacht- of opstalovereenkomst met de gemeente Zonnebeke indien de grond eigen-
dom is van de gemeente Zonnebeke; 

2. een overeenkomst voor minimum dertig jaar indien de grond eigendom is van een ander 
openbaar bestuur dan de gemeente Zonnebeke; 

• De aanvragende club dient op basis van een gedetailleerd lastenboek met beschrijving 
van de uit te voeren werken en technische omschrijving van de te leveren materialen, een 
prijsvraag uit te schrijven waarbij minimum drie firma’s geraadpleegd worden. Op basis 
van de ingediende offertes maakt de club een verslag met een gunningsvoorstel. In dit 
gunningsverslag kunnen zowel de prijs alsook andere gunningscriteria beoordeeld wor-
den; 

• Een verklaring van de eigenaar (club of ander openbaar bestuur dan de gemeente Zon-
nebeke) van de grond dat de gemeente Zonnebeke in rechte treedt van de club wanneer 
deze club zijn activiteiten stopzet of ophoudt te bestaan, om aldus de lopende overeen-
komst uit te doen; 

• Het gebruik van het kunstgrasterrein toelaat voor sportactiviteiten van andere sportclubs 
en de dienst sport en minstens één wedstrijd per weekend het kunstgrasterrein ter be-
schikking stelt voor andere voetbalploegen uit groot Zonnebeke indien die vraag wordt 
gesteld. Hiervoor worden concrete afspraken gemaakt tussen de clubs of dienst sport 
o.m. over de prijs voor verhuring kunstgrasterrein conform de democratische tarieven van 
het sportcentrum. Bij onenigheid beslist het schepencollege. 

• Een overzicht van  
a) de wijze waarop de club het kunstgrasterrein zal onderhouden bvb. onderhoudscon-
tract, aankoop machines en inzet vrijwilligers 
b) de financiële middelen die voor dit  jaarlijks onderhoud voorzien worden; 
c) een financieel spaarplan over een periode van 12 jaar om zelf 30% van de voorziene 
kosten voor het vervangen van de toplaag te kunnen dragen. 

• De vereniging dient ook organisaties en activiteiten van de sportraad en de Dienst Sport 
van de gemeente te ondersteunen. 

• De gezonde financiële werking van de voetbalclub in kwestie dient aan de hand van een 
boekhoudkundige staat aangetoond te worden. 

• Een goede werking, promotie en jeugdwerking hebben alsook de technische opleiding en 
kadervorming in de vereniging aanmoedigen; 
Daarom leggen we volgende minimum criteria op:  
a) 60% van de ingeschreven trainers moet in het bezit zijn van een trainersdiploma van 
de Vlaamse Trainersschool (of ander opleidingsorgaan) of moet inschreven zijn in een 
cursus om een trainersdiploma te kunnen behalen. 
b) het aantal aangesloten jeugdleden (los van de eerste ploeg) moet minstens 100 



aangeslotenen jeugdspelers (los van de eerste ploeg) tellen en dit 3 jaar na elkaar om 
dergelijke financiële inspanning te verantwoorden. 

Artikel 3 - Voorwaarden i.v.m. aanleg kunstgrasterrein 
 

De subsidie kan verleend worden voor de aanleg van het kunstgrasterrein en de noodzakelijke 
bijhorigheden (zoals verlichting, omheining, verharding rond het terrein, drainage,...) om de be-
speelbaarheid te maximaliseren en de kwaliteit te waarborgen. 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet het kunstgrasterrein gelijktijdig aan volgende 
bijkomende dwingende voorwaarden voldoen: 

• gerealiseerd worden op gronden, eigendom van de gemeente Zonnebeke, van een open-
baar bestuur of van de aanvragende sportvereniging; 

• voldoen aan de geldende Europese en Federale normering m.b.t. volksgezondheid, vei-
ligheid en leefmilieu. 

• voldoen aan de wettelijke voorschriften ter zake: stedenbouwkundig, veiligheid, milieu,... 
• het kunstgrastapijt wordt als onroerend door bestemming beschouwd en mag dan ook 

niet door de club vervreemd worden. Het vervangen van een versleten tapijt door een 
nieuw tapijt is wel toegestaan. 

• Er is een beperking van 1 terrein per club voorzien over een periode van 15 jaar. 

Artikel 4 - Subsidiebedrag 

De omvang van de gemeentelijke buitengewone subsidie wordt vastgesteld op 265.000,00 EUR 
(inclusief btw). 

Indien de club niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in dit reglement, binnen een termijn 
van 15 jaar na realisatie, kan de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk ingetrokken of terug-
gevorderd worden. Clubs, die van deze investeringssubsidie hebben gebruik gemaakt voor de 
aanleg van een kunstgrasterrein, kunnen pas na een periode van 15 jaar aanspraak maken op 
een subsidie van een ander stedelijk reglement dat subsidies verleent aan ditzelfde kunstgraster-
rein (voor de renovatie of heraanleg van het kunstgrasveld of aanhorigheden). 

In hetzelfde jaar van de aanvraag van deze subsidie kan geen beroep gedaan worden op extra 
investeringsondersteuning door de gemeente Zonnebeke in dezelfde voetbalclubinfrastructuur. 

 

Artikel 5 - Procedure voor de aanvraag 

1- Een gemotiveerde aanvraag moet bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 1 augustus 
van het kalenderjaar, dat het jaar voorafgaat, waarin men de subsidie wenst te genieten. Aanvra-
gen van 2020 zullen in 2020 behandeld worden. In de aanvraag staat vermeld: 

1. Officiële gegevens van de sportvereniging en de verantwoordelijken 
2. Reden voor de aanleg van een kunstgrasterrein 
3. Raming van de kostprijs 
4. Inplantingsplan voor het kunstgrasterrein 
5. Timing wanneer de club de werken wil realiseren 
6. Financieel plan: met welke middelen wordt de investering gefinancierd 

2- De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht bij het al dan niet weerhouden van de aan-
vraag. 

3- Indien de aanvraag wordt behouden, wordt het subsidiedossier voor het schepencollege en de 
gemeenteraad opgemaakt. De volgende benodigde documenten moeten door de sportvereniging 
worden bezorgd aan de Dienst Sport: 



• 1- De offerteaanvraag bij de firma’s; 
• 2- De ontvangen offertes, het gunningsverslag en het gunningsvoorstel opgemaakt door 

de club; 
• 3- De oprichtingsakte van de sportvereniging en de statuten; 
• 4- De boekhoudkundige gegevens van de laatste twee werkingsjaren; 
• 5- Overzicht van de activiteiten van de sportvereniging; 
• 6- De eigendomsakte van de grond indien de club of een ander openbaar bestuur dan de 

gemeente Zonnebeke eigenaar is van de grond; 
• 7- Bestaande overeenkomsten; 
• 8- Een uitgebreid financieel plan (met welke middelen de investering zal gefinancierd wor-

den) waaruit blijkt dat de club de investering en het onderhoud kan dragen. 
• 9- De (aanvraag tot) stedenbouwkundige vergunning indien nodig; 
• 10- De erfpacht- of opstalovereenkomst met de gemeente of een overeenkomst met een 

ander openbaar bestuur, zoals voorzien in artikel 2. 
• 11- Een attest i.v.m. een eventueel afgesloten lening; 
• 12- Een verklaring van het in rechte treden (waarbij bij stopzetting van de werking de 

sportinfrastructuur wordt overgedragen aan de gemeente Zonnebeke). 

• 13 – De nodige verzekeringen kunnen voorleggen: 
o 1) BA 
o 2) Brand & ontploffingen 
o 3) Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
o 4) Rechtsbijstandsverzekeringen tijdens de verbouwing 
o 5) ABR – Polis. 

De sportvereniging komt slechts in aanmerking voor subsidies, indien bij de aanvraag en de uit-
voering van de werken alle wettelijke bepalingen werden nageleefd. 

Bij meerdere aanvragen beslist het schepencollege over de volgorde van subsidiëring in functie 
van de beschikbare budgetten. 

 

Artikel 6 - Aanvang van de werken 

De werken mogen pas starten na goedkeuring van het subsidiedossier door de gemeenteraad. 

Artikel 7 - Uitbetalen van de subsidie aan de sportvereniging 

Na de realisatie van de werken of afgebakend deel van de werken en na voorlopige oplevering 
van de beschreven werken, stuurt de aanvragende sportvereniging de factuur, voor akkoord on-
dertekend door de vereniging, naar de Dienst Sport. 

Op basis van staving van facturen en tot het goedgekeurde subsidiebedrag betaalt de gemeente 
Zonnebeke de subsidie uit aan de sportvereniging, die op haar beurt de aannemer of leverancier 
betaalt. Dertig dagen na het ontvangen van de subsidie levert de sportvereniging het bewijs van 
betaling aan de dienst sport. 

Artikel 8 - Uitvoering 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting 
op advies van de sportraad. 

Artikel 9 - Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad, d.d. 06 juli 
2020. 
 
Na behandeling van dit agendapunt vervoegt raadslid Wydooghe opnieuw de zitting van de ge-
meenteraad. 



 
 
 

Namens de gemeenteraad, 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 
(get) A. Wyffels (get) T. D'Alleine 

 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 

A. Wyffels T. D'Alleine 
 
 


