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Subsidiereglement jeugdbeleidsplan 2008 - 2010

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de
decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2007 betreffende het jeugdbeleidsplan
2008 – 2010;
Overwegende dat dit jeugdbeleidsplan in een aanpassing van het bestaande subsidiereglement
voorziet;
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke jeugdraad van 6 mei 2008;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2008;
Gelet op artikel 43 van het Vlaams gemeentedecreet;
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet;
BESLUIT 20 ja

(Michel Baert, Steven Michiels, Jo Buelens, Steven Pype, Anne Cleiren,
Nieke Deleebeeck-Baudet, Peter Daenen, Ignaas De Venter, Remi
Serranne, Wendy Van Calster, Marie-Ange Henderix, Maurice
Vanmeerbeeck, Hilda Houpeline-Decock, Françoise Bogaerts-Verbist,
Patrick Moons, Karin Derua, Marc Michiels, Patricia Malaise, Daisy De
Neef, Alex De Coninck).

Het subsidiereglement voor de ondersteuning en stimulering van het jeugdwerk in de gemeente voor
de periode 2008 – 2010 als volgt vast te stellen:

Gemeentelijk subsidiereglement voor de ondersteuning en stimulering van het
jeugdwerk in de gemeente voor de periode 2008 – 2010
Hoofdstuk I: algemene en administratieve bepalingen
Artikel 1
Dit reglement regelt de uitvoering van de toekenning van subsidies zoals bepaald in het
jeugdbeleidsplan.
Artikel 2
De jeugdraad brengt jaarlijks, binnen de bepalingen van het jeugdbeleidsplan, advies uit over de
budgetten en de verdeling onder de jeugdverenigingen op basis van dit subsidiereglement. Het college
van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van dit advies.
Artikel 3
De aanvragende jeugdvereniging levert alle noodzakelijke bewijsstukken en verschaft een
afgevaardigde van de gemeente inzage in de gevoerde boekhouding.
Hoofdstuk II: erkenning
Artikel 4
Enkel jeugdverenigingen die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen komen in
aanmerking voor subsidies in uitvoering van dit reglement.
Artikel 5
De jeugdvereniging die voor de eerste keer een erkenning aanvraagt, moet de aanvraag indienen bij
het college van burgemeester en schepenen. Op gemotiveerd advies van de jeugdraad zal het college
de erkenning uitspreken voor zover voldaan werd aan de voorwaarden in artikel 6.
Artikel 6
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden moet de jeugdvereniging:
- een doel nastreven dat de vorming, het sociaal-cultureel werk met en de ontspanning van de jeugd
nastreeft;
- de gemeentelijke jeugd tussen 6 en 25 jaar als doelgroep hebben;
- minstens een van de volgende functies vervullen:
 ontmoeting;
 spel;
 creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening;
 vormingsactiviteiten;
 kadervorming;
 dienstverlening;
 werken aan structuurveranderingen;
 bevorderen van integratie door opvang en begeleiding van groepen die voornamelijk uit
maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren bestaan.
Artikel 7
De jeugdvereniging die om erkenning vraagt moet de in artikel 6 vermelde functies vervullen als
vrijetijdsbesteding en onder educatieve begeleiding.
Artikel 8
Bovendien moet de jeugdvereniging aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- Zetel en hoofdactiviteit zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente;
- De vereniging legt verantwoording af aan het gemeentebestuur over de besteding van de subsidies;
- De vereniging is geen onderafdeling van een reeds door het gemeentebestuur erkende vereniging;
- De vereniging heeft een eigen bestuur én een eigen bankrekening;
- Minstens 30 % van de leden is inwoner van de gemeente;
- Bij het indienen van de aanvraag tot erkenning is de vereniging al minstens 6 maanden werkzaam;
- De vereniging heeft op jaarbasis een doorlopende werking van minimum 6 maanden;
- Het aantal leden is minstens tien.

Mits een duidelijke motivering en een gunstig advies van de jeugdraad kan afgeweken worden van een
of meer van deze voorwaarden.
Voor grensoverschrijdende verenigingen geldt een afzonderlijke regeling.
Artikel 9
De aanvraagprocedure is als volgt geregeld:
- In januari stuurt de jeugddienst formulieren voor subsidieaanvraag naar de erkende
jeugdverenigingen. Deze sturen de ingevulde formulieren voor de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde datum terug aan het college van burgemeester en schepenen.
Bij de subsidieaanvraag wordt eveneens een werkingsverslag over het voorbije jaar gevoegd
waaruit minimaal blijkt dat de vereniging activiteiten ontwikkelt in het kader van artikel 6 van dit
reglement.
- Het college berekent de subsidie per erkende jeugdvereniging en zorgt voor een collegebeslissing
ter zake voor 1 juli.
- De uitbetaling door de financieel beheerder wordt voorzien in september.
Hoofdstuk III: subsidies
Artikel 10
Het voor subsidies aan jeugdverenigingen beschikbare bedrag wordt verdeeld over:
- basis-, werkings- en kampsubsidies;
- subsidies voor kadervorming;
- subsidies voor nieuwe of bijzondere initiatieven;
- infrastructuursubsidies.
Afdeling 1: basis, werkings- en kampsubsidies
Artikel 11
Van het totale budget voor basis-, werkings- en kampsubsidies wordt:
- 20 % verdeeld als basissubsidie;
- 40 % verdeeld als werkingssubsidie volgens het aantal leden zoals bepaald in artikel 15;
- 40 % verdeeld als kampsubsidie over de jeugdverenigingen die een kamp organiseren volgens het
aantal leden zoals bepaald in artikel 15.
Artikel 12
Het voor de basissubsidie beschikbare bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de erkende
verenigingen.
Artikel 13
Het voor de werkingssubsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld volgens het aantal leden, zoals
bepaald in artikel 15.
Artikel 14
Verenigingen die een kamp organiseren, komen in aanmerking voor een kampsubsidie. Het voor de
kampsubsidies beschikbare bedrag wordt verdeeld volgens het aantal leden zoals bepaald in artikel 15.
Een kamp beslaat minstens vier overnachtingen. De kampen van de jeugdbewegingen waarvan
onderscheiden afdelingen afzonderlijk op kamp gaan, worden als één kamp beschouwd en bij dezen
slechts één keer gesubsidieerd. Om een kampsubsidie te kunnen bekomen, moet een kampverslag
worden ingediend als onderdeel van het werkingsverslag. Het kampverslag geeft informatie over
tijdsduur, plaats, deelnameprijs en aantal deelnemers.
Artikel 15
Voor de subsidies volgens ledenaantal komen alleen in aanmerking:
- Leden tussen 6 en 25 jaar die in de gemeente wonen;
- Bestuursleden en/of leiding, jonger dan 30 jaar, ook deze die niet in de gemeente wonen, en die
niet worden bezoldigd.
Artikel 16
Jeugdhuis tOogpunt ontvangt jaarlijks een forfaitaire subsidie van 2.500,00 EUR. Om het gebruik van
deze subsidie te verantwoorden, moet het jeugdhuis aan zijn werkingsverslag volgende elementen
toevoegen:

- toelichting over de wijze waarop het jeugdhuis niet-georganiseerde jeugd probeert te bereiken;
- toelichting over de besteding van de toegekende subsidie;
- toelichting over de wijze waarop het jeugdhuis nieuwe jongeren tracht te bereiken.
Afdeling 2: subsidies voor kadervorming
Artikel 17
Onder kadervorming verstaat men de pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en
bijscholing van kaderleden. Kaderleden zijn leiders en monitoren, die instaan voor animatie en
begeleiding van kinderen op weg naar volwassenheid, of (bestuurs)leden van de jeugdraad. De
gemeente erkent ook alle cursussen die de Vlaamse Gemeenschap erkent.
Artikel 18
Worden niet beschouwd als cursussen voor kadervorming:
- cursussen aansluiten op een beroepsopleiding;
- stages verbonden aan de opleiding van monitoren;
- cursussen uitsluitend voor sport- of muziekdisciplines.
Artikel 19
Om aanspraak te kunnen maken op subsidiëring moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:
- De gevolgde cursus moet ten goede komen aan de Boortmeerbeekse jeugd. Een jeugdleider of
monitor die vorming volgt, moet naderhand dan ook actief zijn in de jeugdvereniging
respectievelijk het speelplein Ravot. Een jeugdraadslid dat vorming volgde moet nadien nog actief
zijn binnen de jeugdraad.
- De cursisten zijn inwoners van de gemeente en/of actief lid van een door de gemeente erkend
jeugdwerkinitiatief.
- De cursisten zijn minstens 15 jaar en hoogstens 30 jaar wanneer zij de cursus volgen.
- Bij de aanvraag voor subsidiëring moet een bewijsstuk van de organisator gevoegd zijn, met
datum, kostprijs en inhoud van de cursus.
- Voor medewerkers aan de speelpleinwerking is ook het bewijs van actieve deelname vereist. Dit
wordt door de verantwoordelijke van de speelpleinwerking geleverd.
Artikel 20
De cursus moet minstens een halve dag omvatten. Aan het cursusgeld is geen minimum gekoppeld.
Artikel 21
De subsidiëring streeft naar een maximaal terugbetalen van de deelnemingskosten. Als het krediet niet
volstaat wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag evenredig verminderd. In elk geval wordt
de subsidie beperkt tot maximum 75,00 EUR per persoon en per gevolgde cursus.
Artikel 22
Een volgende cursus van dezelfde aanvrager wordt gesubsidieerd binnen de perken van het krediet
nadat eerst werd ingegaan op alle eerste aanvragen. In elk geval wordt de totale subsidie voor
kadervorming beperkt tot maximum 150,00 EUR per persoon per jaar.
Afdeling 3: subsidies voor nieuwe of bijzondere initiatieven
Artikel 23
Nieuwe of bijzondere initiatieven kunnen een eenmalige subsidie ontvangen. Via een toelichting over
hun werking beslist het college van burgemeester en schepenen op advies van de jeugdraad of ze
hiervoor in aanmerking komen.
Artikel 24
Als het voorziene budget niet of onvolledig wordt gebruikt, dan wordt het overschot toegevoegd aan
de werkingssubsidies.
Afdeling 4: infrastructuursubsidies
4.1. (Ver)nieuwbouw van jeugdlokalen

Artikel 25
De gemeente subsidieert elke plaatselijke jeugdvereniging die nog niet over basisinfrastructuur
beschikt en geheel of gedeeltelijk een nieuw lokaal optrekt, aan bestaande lokalen hieraan
gelijkgestelde verbouwingen uitvoert of een bestaand gebouw als jeugdlokaal aankoopt. Hierbij
komen enkel werken, noodzakelijk voor de veiligheid, hygiëne of goede staat van het gebouw, in
aanmerking. Het lokaal waaraan wordt gewerkt, moet bovendien gebruikt worden voor de educatieve
werking van de groep.
Artikel 26
Verenigingen die naar aanleiding van bovenstaande werken een lening zijn aangegaan, kunnen een
gedeelte van de leninglast recupereren bij de gemeente. Maximum 75 % van de jaarlijkse leninglast
wordt terugbetaald, met een absoluut maximum van 3.000,00 EUR per jaar per vereniging. Om hierop
aanspraak te kunnen maken dient de vereniging een kopie van de leningovereenkomst in, samen met
een bewijs van betaling voor de leninglast van het werkingsjaar.
Artikel 27
Vanaf het jaar dat de vereniging een bouwvergunning ontvangt voor bovenstaande werken, kan zij een
forfaitaire impulssubsidie ontvangen. Maximum 75 % van de kostprijs van de werken wordt
terugbetaald, met een absoluut maximum van 20.000,00 EUR. Om deze impulssubsidie te
verantwoorden dient de vereniging achteraf de nodige facturen in. Deze subsidie wordt slechts
eenmalig verleend, maar de uitbetaling ervan kan – bv. indien er meerdere aanvragen zijn – wel over
meerdere jaren worden gespreid.
Als geen impulssubsidie wordt uitgekeerd, kan dit budget gebruikt worden voor projecten in het kader
van een breder jeugdbeleid.
4.2. Structurele onderhoudswerken
Artikel 28
De gemeente subsidieert plaatselijke jeugdverenigingen die aan hun lokaal structurele
onderhoudswerken uitvoeren of laten uitvoeren. Enkel werken, noodzakelijk voor de hygiëne of
goede staat van het gebouw of de veiligheid van de gebruikers, komen hiervoor in aanmerking. Het
lokaal waarvoor onderhoudssubsidie wordt gevraagd moet bovendien gebruikt worden voor de
educatieve werking van de groep of het opslaan van materiaal dat nodig is voor deze werking.
Artikel 29
Het beschikbaar budget is gelijk aan de toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor de prioriteit
jeugdwerkinfrastructuur, vermeerderd met 18.000,00 EUR, verminderd met de toegekende subsidie
voor leninglast en de impulssubsidies.
Artikel 30
De vereniging betaalt zelf in principe 25 % van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken. Voor
basisvoorzieningen inzake brandveiligheid worden de uitgaven in principe volledig gesubsidieerd.
Om hierop aanspraak te kunnen maken dient de vereniging de nodige facturen in.
Artikel 31
Indien het budget voor subsidies voor onderhoudswerken niet wordt uitgeput, wordt het saldo verder
verdeeld onder de verenigingen met eigen infrastructuur, volgens het aantal leden zoals bepaald in
artikel 15. Als het budget ontoereikend is, worden de subsidies evenredig verminderd.
Artikel 32
De aanvragende jeugdvereniging moet het gebouw openstellen voor een afgevaardigde van de
gemeente die de uitvoering van de werken kan komen controleren.
Hoofdstuk IV: grensoverschrijdende jeugdverenigingen
Artikel 33
Met grensoverschrijdende jeugdverenigingen worden jeugdverenigingen bedoeld waarvan de zetel en
eventuele lokalen zich op het grondgebied van de parochie Haacht-Station bevinden en waarvan de
werking gericht is op jongeren van zowel Boortmeerbeek als Haacht en Kampenhout.

Artikel 34
De berekening van subsidies voor grensoverschrijdende jeugdverenigingen gebeurt als volgt:
- Basissubsidie: deze subsidie wordt pro rata van het aantal subsidiërende gemeenten verminderd;
- Werkings- en kampsubsidie: deze subsidies worden berekend op basis van het aantal leden,
bestuursleden en/of leiding die in de gemeente wonen;
- Kadervorming: de terugbetaling van kadervorming gebeurt op dezelfde wijze als bij de andere
jeugdverenigingen uit de gemeente, zij het dat de cursist inwoner moet zijn van de gemeente;
- Impulssubsidie: deze subsidie wordt berekend op basis van het aantal leden, bestuursleden en/of
leiding die in de gemeente wonen;
- Leninglast: deze subsidie wordt berekend op basis van het aantal leden, bestuursleden en/of
leiding die in de gemeente wonen, in het jaar waarin deze subsidie voor het eerst wordt uitgekeerd.
Ook het maximum wordt op deze manier geprorateerd;
- Structurele onderhoudswerken: deze subsidie wordt berekend op dezelfde wijze als voor de
andere jeugdverenigingen uit de gemeente. Het lokaal moet zich op het grondgebied van de
gemeente bevinden.
Hoofdstuk V: geschillen
Artikel 35
Geschillen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen na schriftelijk en
gemotiveerd advies van de jeugdraad. Als een erkende jeugdvereniging niet akkoord gaat met de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan zij beroep aantekenen bij de gouverneur
van de provincie. De jeugdvereniging krijgt daarvoor 30 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van de
beslissing.
Artikel 36
Als de jeugdvereniging in beroep gelijk krijgt van de provinciegouverneur wordt de uitbetaling van de
subsidies voorlopig uitgesteld. De herberekening wordt gemaakt binnen 30 kalenderdagen volgend op
de beslissing van de provinciegouverneur.
Artikel 37
Als de jeugdvereniging in haar werkingsverslag onjuiste gegevens verstrekt, kan het gemeentebestuur
de subsidies van deze vereniging inhouden of terugvorderen. Ook in de aanvraag tot erkenning kunnen
onjuiste gegevens aanleiding geven tot intrekking van de erkenning. Deze maatregelen gebeuren
steeds in overleg met de jeugdraad.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De secretaris, wd,
get.Patrick Vissers

De voorzitter,
get. Michel Baert
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 2 mei 2017

De secretaris
J. Smits

De voorzitter,
M. Baert

