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Subsidiereglement voor begeleide natuuruitstappen van onderwijsinstellingen

Feiten, context en argumentatie
Een begeleiding van een natuuruitstap door een natuurgids heeft een belangrijke 
meerwaarde om de schoolgaande jeugd kennis over en respect voor de natuur bij te 
brengen.
Sedert 2009 geeft de gemeente een subsidie aan natuurverenigingen voor het begeleiden 
van natuurwandelingen voor Wevelgemse scholen. Zo waren de begeleide 
natuurwandelingen gratis voor de scholen.
Ondertussen bieden ook andere spelers op de markt schoolgidsbeurten aan, o.a. 
Stadlandschap Leie en Schelde en de dienst NME van de provincie, sinds vorig jaar ook in 
het provinciedomein Bergelen. Voor Wevelgemse scholen is dit zeer interessant omdat ze 
de leerpakketten nu ook binnen de eigen gemeente kunnen volgen.
De gidsen die worden ingezet via Stadlandschap Leie en Schelde en de provinciale dienst 
NME zijn opgeleid door de provincie zelf en niet verbonden aan een natuurvereniging.
Door het subsidiereglement te actualiseren zodat de school een subsidie krijgt voor een 
natuuruitstap in Wevelgem, staat het de school vrij te kiezen wie de natuuruitstap 
begeleidt.

Strategie en financiën
De uitgave wordt benomen van het exploitatiekrediet, op rekening PB3-ACT12/0680-
00/649641.
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Vorige beslissingen
 Beslissing van de gemeenteraad van 9 februari 2018: aanpassing reglement 

houdende betoelaging van natuurverenigingen voor begeleiding van 
schoolwandelingen door natuurgidsen.

 Beslissing van de gemeenteraad van 11 februari 2011: reglement betoelaging 
natuurverenigingen voor begeleiding van schoolwandelingen door natuurgidsen.

 Beslissing van de gemeenteraad van 11 december 2009: reglement houdende 
betoelaging van natuurverenigingen voor begeleiding van schoolwandelingen door 
natuurgidsen.

Hogere regelgeving
 Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41, 2de lid, 23°.

Beslissing

Met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1
Hecht zijn goedkeuring aan het subsidiereglement voor de onderwijsinstellingen in het 
kader van een begeleide natuuruitstap als volgt:
 
Artikel 1: doelstelling
De gemeente Wevelgem wil, door middel van een subsidie, Wevelgemse 
onderwijsinstellingen aanmoedigen om een begeleide natuuruitstap te maken op 
Wevelgems grondgebied (provinciedomein Bergelen, Leiebos, ecologische toontuin,…).
 
Artikel 2: toepassingsgebied/begripsomschrijving
Met onderwijsinstelling wordt bedoeld: alle erkende onderwijs- en vormingsinstellingen 
met vestigingsplaats in Wevelgem.
De onderwijsinstelling wordt verder aangeduid als ‘de aanvrager’.
Met begeleide natuuruitstap wordt bedoeld: een uitstap begeleid door een gids die 
slaagde voor de cursus natuurgids van Natuurpunt, die opgeleid is door VELT of die de 
interne vorming bij de provincie West-Vlaanderen heeft gevolgd.
 
Artikel 3: financiële ondersteuning
De subsidie bedraagt de prijs voor een gidsbeurt, met een maximum van 60 euro.
 
Artikel 4: procedure
De aanvrager dient vooraf een aanvraag in aan de hand van het daartoe bestemde 
digitale aanvraagformulier.
Door de administratie wordt aan de aanvrager een bevestiging van ontvangst en al of 
niet ontvankelijkheid voor subsidiëring bezorgd.
De aanvrager reserveert zelf het bezoek.
Na de wandeling dient de aanvrager bij de gemeente een schuldvordering in vóór eind 
juni van het betreffende schooljaar. 
 
Artikel 2
Onderhavig subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 mei 2020 en is van toepassing 
op alle gidsbeurten zoals bedoeld in dit reglement, die gebeuren vanaf 1 mei 2020.
Het subsidiereglement houdende betoelaging van natuurverenigingen voor begeleiding 
van schoolwandelingen door natuurgidsen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 
11 februari 2011 en gewijzigd op 9 februari 2018, wordt opgeheven.


