Subsidiereglement voor Klimaatscholen #VANRSL - Stad Roeselare
Artikel 1 – Context en doel
Stad Roeselare ondertekende in 2017 het Europese Burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie. Samen met burgers, bedrijven en tal van andere stakeholders maakte de Stad daarna een
actieplan op om de stad klimaatbestendig te maken. Scholen kunnen eveneens een grote rol spelen
om van Roeselare een gezonde, groene, veilige en aangename stad te maken. Zo bouwen we samen
aan een stad met een hoge levenskwaliteit klaar voor de toekomstige uitdagingen en met een
positieve impact op het klimaat. Daarbij laten we niemand achterwege, iedereen telt mee! We
dagen scholen dan ook uit om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mee op te nemen in hun
klimaatacties.
Stad Roeselare wil scholen stimuleren om actief met één of verschillende ‘klimaatthema’s aan de slag
te gaan binnen de school. Stad Roeselare moedigt de scholen aan om enerzijds in te zetten op
gedragsverandering bij leerlingen, leerkrachten en ouders en anderzijds door in te zetten op een
duurzame schoolomgeving of schoolinfrastructuur. De subsidies, die binnen dit reglement zijn
voorzien, kunnen worden aangewend om deze doelstellingen te realiseren.
Artikel 2 – Definities
De klimaatthema’s: De subsidies kunnen aangevraagd en aangewend worden voor duurzame
ingrepen en/of duurzame educatieve acties binnen de domeinen groen & natuur, energie, lucht,
afval en circulariteit, mobiliteit, water, voeding en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Meer
info over deze thema’s is terug te vinden op de website van de Klimaatscholen #VANRSL.
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: in september 2015 werden de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de
algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de
komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om
de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te
plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame
ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Artikel 3 – Begunstigden
De toelage is bedoeld voor alle Roeselaarse onderwijsinstellingen met minstens één vestigingsplaats
op Roeselaars grondgebied.
Artikel 4 – Subsidie
§ 1. Het bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van het voorgestelde voorstel met een
kostenraming. De subsidie wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen en
houdt rekening met het beschikbare budget, de kostprijs en het aantal ingediende
projectvoorstellen.
§ 2. Het bedrag bedraagt minimaal 500 euro (per vestigingsplaats, per jaar). Het jaarlijks voorziene
budget kan niet overschreden worden.
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De subsidiale kosten zijn werkingskosten die:
1. rechtstreeks toe te wijzen zijn aan de acties vermeld in het actieplan;
2. ontstaan na goedkeuring van de aanvraag;
3. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de acties vermeld in het actieplan.
Volgende kosten komen niet in aanmerking: overheadkosten, personeelskosten en afschrijfkosten
van investeringen. Inhuren van expertise kan maximaal voor de helft betoelaagd worden.

Artikel 5 – Voorwaarden
§ 1. De school verbindt zich er toe om in te zetten of één of verschillende klimaatthema’s hierboven
vernoemd;
§2. De toelage kan aangevraagd worden door het onlineformulier in te vullen. Het formulier is terug
te vinden op de website van de Klimaatscholen #VANRSL;
§ 3. De school communiceert intern en extern over hun klimaatinspanningen. De school
communiceert hun klimaatinspanning intern naar de leerlingen en leerkrachten toe, de school
communiceert extern via hun communicatiekanalen naar de ouders. De school gebruikt hiervoor het
logo van de Klimaatschool #VANRSL dat door de Stad wordt aangeleverd.
§ 4. De stad zal de ook de namen van de deelnemende Klimaatscholen actief opnemen op de website
van de Klimaatscholen.
Artikel 6 – Aanvraagprocedure
§ 1. De school kan een aanvraag voor subsidie indienen vóór 1 april of vóór 1 november.
§ 2. De aanvraag dient online te gebeuren via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de
website van de Klimaatscholen #VANRSL.
De stadsmedewerkers kunnen de indiener nadien nog om verduidelijking vragen.
Artikel 7 – Beoordelingscriteria en beslissing
§ 1. Bij de beoordeling van het project wordt met volgende criteria rekening gehouden:
- de mate waarin aandacht is voor minstens één van de klimaatthema’s;
- de mate waarop er een duidelijke visie en een doordacht actieplan is opgemaakt;
- de mate waarin de voorgestelde actie toegankelijk is voor iedereen;
- de mate waarin het budget realistisch is opgemaakt;
- de mate waarin er draagvlak is binnen de school en ruime omgeving voor de actie;
- de mate waarop de communicatie rond de actie is uitgewerkt.

§ 2. De betrokken stadsdiensten formuleren een niet- bindend gemotiveerd advies aan het College
van Burgemeester en Schepenen op basis van de ingediende voorstellen en rekening houdend met
het aantal ingediende voorstellen en het beschikbare budget. Ten laatste drie maanden na indiening
van de aanvraag zal de beslissing meegedeeld worden aan de aanvrager.
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§ 3. De subsidie heeft een looptijd van 12 maanden. Goedgekeurde projecten, die zijn ingediend voor
1 april kunnen starten op 1 september. Goedgekeurde projecten die zijn ingediend tegen 1
november kunnen starten op 1 maart.
Artikel 8 – Uitbetaling
Na beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen wordt het bedrag volledig uitbetaald
op het rekeningnummer dat op het aanvraagformulier is vermeld.
Artikel 9 – Rapportering en controle
Van zodra het project is uitgevoerd en uiterlijk 26 maanden na de goedkeuring van de toegekende
subsidie, dient de aanvrager een financieel en inhoudelijk rapport in bij de betrokken stadsdienst.
De aanvrager bezorgt:
-

een duidelijke overzichtsstaat van alle inkomsten en uitgaven bezorgen (bewijsstukken
moeten in de school bewaard worden);
enkele foto’s van de uitgevoerde actie(s)

§ 2. De stadsmedewerkers evalueren het project op basis van het ingeleverde eindrapport. Indien
blijkt dat de beoogde resultaten /effecten niet behaald werden en/of de nodige engagementen en
bewijsstukken niet aangetoond worden, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen
om (een deel van) de subsidie terug te vorderen.
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 alsook de toekenning van de
nieuwe subsidie opschorten.

Artikel 10 – Communicatie en publiciteit
De begunstigde gebruikt bij alle promotionele activiteiten het logo van Stad Roeselare en van
Klimaatschool #VANRSL. In publicaties moet hierbij tevens de vermelding “met financiële steun van
Stad Roeselare en Klimaatschool #VANRSL” worden opgenomen.
Artikel 11 – Betwistingen en beroep
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavig
reglement.
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 aanvraag 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.
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Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan een beroep tot vernietiging
bij de Raad van State worden ingesteld. Dit beroep dient bij aangetekend schrijven binnen een
termijn van 60 dagen, met ingang van de datum van ontvangst van de kennisgeving van deze
beslissing, aan de Raad van State te worden ingediend.

Artikel 12 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2021. Dit reglement heeft een bepaalde duur en
neemt, behoudens vroegere vervanging, aanpassing of afschaffing, een einde op 31/12/2025.
Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 27 september 2021.
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