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Subsidiereglement voor het inzetten van een
veiligheidsfirma bij evenementen van
jeugdverenigingen

Artikell
Jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen voor het inzetten van een veiligheidsfirma tijdens
hun evenementen. Hiervoor wordt jaarlijks budget voorzien.
Een jeugdvereniging

komt hiertoe in aanmerking als zij is aangesloten bíj de Gemeentelijke
Jeugdraad Assenede en voldoet aan de voorwaarden voor de basissubsidiëring.

Artikel2 - Definities
Een veiligheidsfirma is een bedrijf dat op basis van de wet

tot regeling van de private en

bijzondere veiligheid van 02.10.2017 een vergunning heeft bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
a

Een evenement van een jeugdvereniging

wordt in dit subsidiereglement beschouwd als een
evenement georganiseerd door een jeugdvereniging uit Assenede, dat plaatsvindt op het
grondgebied van Assenede en een openbaar karakter heeft.

Artikel 3 - Voorwaarden veiligheidsfirma
Het gemeentebestuur werkt samen met één veiligheidsfirma. Deze firma werd aangesteld via een
raamcontract van de gemeente Evergem, waarop het gemeentebestuur van Assenede intekende. De
aanduiding gebeurt voor maximum 5 jaar, met een jaarlijkse evaluatie. lndien blijkt uit deze evaluatie

dat de firma niet voldoet, is de overeenkomst opzegbaar.
Het gemeentebestuur treedt niet op als opdrachtgever. Dit betekent dat elke jeugdvereniging
afzonderlijk een contract moet afsluiten met de aangeduide firma en ook de facturatie rechtstreeks
tussen de veiligheidsfirma en de jeugdvereniging gebeurt.

Artikel 4 - Voorwaarden toelage
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de jeugdvereniging:
o Een geldig contract afsluiten met de aangestelde veiligheidsfirma.
r Dit betekent dat beide partijen het contract ondertekenen.
o Het politieadvies rond het aantal in te zetten veiligheidsagenten, moet gevolgd zijn.
o De factuur van de veiligheidsfirma binnen de 30 dagen na het evenement indienen bij het
gemeentebestuur - ter attentie van de jeugddienst.

Artikel 5 - Beperkingen
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Het gemeentebestuur subsidieert maximum de helft van de factuur, met een
maximumbedrag van € 1.000,00 per jeugdvereniging per evenement.
Elke jeugdvereniging kan maximum 2 evenementen per jaar indienen voor een toelage

Dit subsidiereglement is geldig onder de voorwaarde dat er een veiligheidsfirma is
aangeduid.

Artikel 6 - Uitzonderingen
Het college van burgemeester behandelt alle uitzonderingen op dit reglement.

Dit reglement gaat in werking op28.O2.2020
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