
 

 

NOODPLANNING 
Noodplanning - Subsidiereglement voor EHBO lessen op school – beslissing 
 

Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 24 november 2022 

Datum bekendmaking beslissing op website: 29 november 2022 
 

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

Alle  scholen  die  vestigingsplaats/afdeling  hebben  op  het  grondgebied  van  Zedelgem  kunnen  op  basis  

van  dit  reglement  in  aanmerking  komen  voor  subsidiëring  en  ondersteuning van de gemeente Zedelgem 

voor het geven van EHBO lessen op school. 

De  EHBO  lessen  moeten  gegeven  worden  op  de  vestigingsplaats  /  afdeling  in  Zedelgem  en mogen niet 

gebruikt worden in andere vestigingsplaatsen op een ander grondgebied.  

 

 Artikel 2 - Definities 

Onder EHBO les wordt het volgende begrepen : 

- EHBO is de afkorting van eerste hulp bij ongevallen.  Hieronder verstaan we alle  handelingen die 

iedereen, ook wie niet medisch is opgeleid, kan uitvoeren als er  medische hulp nodig is in afwachting 

van professionele hulpverlening 

- ook het gebruik van een AED kan in deze lessen meegenomen worden 

- EHBO lessen moeten gegeven worden door het Instituut Dringende Medische  Hulpverlening, 

Ruddershove 10 te Brugge. De lessen worden door deze instantie  gratis gegeven, zij stellen wel boekjes 

ter beschikking die worden verkocht tegen 2 ,5 euro per stuk  

 

Artikel 3 – Subsidie 

De  scholen  die  een  vestigingsplaats  of  afdeling  hebben  op  het  gemeentelijk  grondgebied  hebben,  mits  

voldoen  aan  alle  voorwaarden  zoals  voorgeschreven  door  dit  reglement, recht op  volgende subsidie:  

∙  max  250 euro 

Deze subsidie kan jaarlijks slechts éénmaal in aanmerking komen voor  subsidiëring of  ondersteuning 

volgens dit reglement.  

 

Artikel 4 – Voorwaarden 

Bij iedere aanvraag wordt meegedeeld wanneer en voor welke leerjaren de lessen  zullen worden 

georganiseerd. De subsidie zal  worden uitbetaald in verhouding  met het aantal boekjes die worden 

aangekocht met een maximum van 250 EUR  per jaar.  Het aantal leerlingen zal worden doorgegeven nadat 

de lessen zijn  gegeven.  

 

Artikel 5 - Aanvraag 

Om  in  aanmerking  te  kunnen  komen  voor  subsidie  en  ondersteuning  op  basis  van  dit  reglement,  

dient  de  school  een  aanvraag  in  voor  de  activiteit.  De  aanvraag  gebeurt  via  de  dienst  

noodplanning/veiligheid  van  de  gemeente  en  dit  uiterlijk  2  maand  voor  het  effectief organiseren van de 

lessen. 

 

De aanvraag bevat minimaal: 

- algemene info van de volledige organisatie (inhoud lessen, voor welke leerjaren, planning) 

- de aanvraag gebeurt door één contactpersoon, hiertoe gemachtigd door de school. Deze draagt de 

verantwoordelijkheid voor het correct invoeren van alle verstrekte gegevens en is de algemene 

contactpersoon voor de volledige procedure. Alle stukken worden steeds ingediend bij de eigenlijke 

aanvraag. 

 

 Na het geven van de lessen wordt doorgegeven en aangetoond hoeveel kinderen de  lessen hebben gevolgd 

en hoeveel boekjes zijn besteld.  



 

 

Artikel 6 – Afstemming 

De  dienst  noodplanning/veiligheid  van  de  gemeente  gaat  na  of  aan  alle  voorwaarden  van dit reglement 

werd voldaan. 

 

Artikel 7 - Behandeling aanvraag 

De dienst noodplanning/veiligheid beslist na behandeling van de aanvraag over de  toekenning van de 

subsidie.  De betaling van de maximaal toe te kennen subsidie  gebeurt telkens per kwartaal met een 

maximum van 250 euro per jaar per school.  

 

Artikel 8 - Controle 

Het  college  van  burgemeester  en  schepenen  is  gemachtigd  alle  onderzoek  in  te  stellen  of  te  laten  

instellen  via  de  diensten  van  de  gemeente  Zedelgem,  ter  controle  op  de  correctheid  van  alle  

verstrekte  gegevens  alsook  de  activiteiten  of  evenementen  waarvoor  een subsidie wordt aangevraagd of 

reeds is toegekend. 

Het  verstrekken  van  onvolledige  of  onjuiste  gegevens  en/of  het  niet  naleven  van  de  voorwaarden  

opgelegd  in  dit  reglement,  kan  aanleiding  geven  tot  terugvordering  van ( een  deel  van)  de  toegekende  

subsidie  en/of  tot  uitsluiting  van  eventuele  verdere  subsidiëring.  

 

Artikel 9 – Subsidies binnen voorziene krediet 

De  subsidie  voor  het  geven  van  EHBO  lessen  in  de  scholen  op  het  grondgebied  maakt  deel  uit  van  

het  totaal  voorziene  krediet  (flankerend  onderwijs)  voor  deze  subsidies  op  het goedgekeurde 

meerjarenplan. 

Alle subsidies worden steeds verleend binnen de perken van het resterende daartoe  voorziene krediet op 

het goedgekeurde meerjarenplan.  

 

Artikel 10 

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2022 en treedt in werking op  

1 januari 2023. 


