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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Vrije Tijd - Goedkeuren van het subsidiereglement jeugdwerk 2020 -2025.

Bevoegdheid

o Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2OL7, art. 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o Het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaaljeugdbeleid van

06.07.2012.

Verwijzingsdocu menten

o Het subsidiereglement jeugdwerk 2Ot8-2O79.
o Het voorstel van subsidiereglement jeugdwerk 2020-2025.
r Het verslag van de algemene vergadering van de algemene vergadering van de jeugdraad van

0s.09.2020.
o Het verslag van de algemene vergadering van de algemene vergadering van de jeugdraad van

17.70.2020.
o Het positief advies van de jeugdraad dd.17.1O.TOZO.



Verantwoording

r Het subsidiereglement jeugdwerk wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd, teneinde een

subsidiereglement op maat van de jeugd en het jeugdwerk te kunnen bieden. Dit gebeurt op

initiatief van de jeugdraad.

r De jeugdraad heeft er anderzijds voor gekozen om het subsidiereglement mee te laten lopen met
het meerjarenplan.

r Gezien het nieuwe meerjarenplan dit jaar start, dient het subsidiereglement 202O-2O25 te

worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
o Doordat de jeugdraad door de coronacrisis een tijd lang heeft stil gelegen, komt dit voorstel pas

nu voor de gemeenteraad.

r De jeugdraad heeft in de algemene vergadering van 05.09.2020 het subsidiereglement 2018-

2019 bekeken en geëvalueerd. De jeugdraad heeft er voor gekozen dit subsidiereglement

integraal over te nemen, met toevoeging van volgende verfijning onder de voorwaarden voor
werkingssubsidie:

r Minimum 1. gebrevetteerde begeleider (attest animator, pedagogisch diploma, initiator
jeugdsportbegeleider,...)

o LOYo van de actieve leidingploeg moet een gebrevetteerd attest kunnen voorleggen

Dit wordt:
r Minimum 1 gebrevetteerde begeleider (attest animator, pedagogisch diploma, initiator

jeugdsportbegeleide r,... )

o O - 14 actieve leiding = minstens L gebrevetteerde begeleider

o 15 -24 actieve leiding = minstens 2 gebrevetteerde begeleiders

o 25-34 actieve leiding = minstens 3 gebrevetteerde begeleiders.

Dit omdat de jeugdverenigingen de vraag stellen hoe L0% wordt afgerond.
r ln het meerjarenplan 2O2O-2O25 is jaarlijks een budget van € 23.000 voorzien voor subsidies

via dit subsidiereglement.
o Er is een unaniem positief advies yan de jeugdraad op het voorstel subsidiereglement

opgemaakt door de jeugdraad.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikell
Het subsidiereglement jeugdwerk 2O2O - 2025 zoals aan dit besluit toegevoegd, wordt goedgekeurd

Art.2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over

het lokaal bestuur van 22.t2.2OI7 .



Art.3
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.t2.20L7 wordt de

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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ENEDE

Subsidiereglement jeugdwerk 2O2O - 2025

Dit subsidiereglement bevat de subsidiemogelijkheid voor de jeugdwerkinitiatieven - erkend en

aangesloten bij de jeugdraad. lndividuele jongeren kunnen beroep doen op kadervormingssubsidies.

Voor deze subsidies wordt jaarlijks € 23.000 voorzien.

1) Basis- en werkinessubsldie voor ieusdverenisinsen
(€ 1.2.7s0 )

a) Basistoelage

Elke vereniging die aan volgende voorwaarden voldoet, heeft recht op een forfaitaire basistoelage

volgens categorieën:

o Werking hebben en gevestigd zijn in Assenede

r Minimum 1 begeleider hebben boven de 18 jaar

o Niet gesubsidieerd worden door andere raden binnen onze gemeente

o Actief meewerken aan de uitbouw van het jeugdwerk

r Met 'vereniging' wordt bedoeld het geheel van de organisatie. Afdelingen of deelwerkingen

kunnen niet afzonderlijk worden gesubsidieerd

o Regelmatige jeugdwerking kunnen aantonen. De activiteiten moeten worden aangetoond

met een activiteitenkalender, een programffiê, ... aan het subsidiedossier toegevoegd als

bewijs

r Minimum 20 leden hebben tussen de 6 en 25 jaar, inclusief leiding. Hiertoe dient een

officiële ledenlijst van het overkoepelend orgaan te worden ingediend. De verenigingen die

geen overkoepelend orgaan hebben, dienen een waarheidsgetrouwe lijst in te dienen.

r Jeugdhuizen dienen te voldoen aan de algemene erkenningscriteria voor jeugdhuizen.

Volgende categorieën worden gehanteerd

b) Werkingstoelage

Voor deze betoelaging wordt een bedrag voorzien van € 700 per vereniging. Om in aanmerking te

komen voor de werkingstoelage, gelden bijkomende voorwaarden:

r Minimum 40 leden hebben tussen 6 en 25 jaar, inclusief leiding
o Minimum 1 begeleider ouder dan 16 jaar per 15 jongeren

o Minimum L gebrevetteerde begeleider (attest animator, pedagogisch diploma, initiator
jeugdsportbegeleider,...):

o O - t4 actieve leiding = minstens 1- gebrevetteerde begeleider

Categorie 1: 10 of meer activiteiten per iaar € 655

Categorie 2: 15 of meer activiteiten per jaar € 755

Categorie 3: 20 of meer activiteiten per jaar € 955



o 15 - 24 actieve leiding = minstens 2 gebrevetteerde begeleiders

o 25 - 34 actieve leiding = minstens 3 gebrevetteerde begeleiders

De kosten moeten bewezen worden aan de hand van een lijst met opsomming van de kosten

met daarbij genummerde bewijzen

c) Algemene bepaling bij de basis- en werkingssubsidie

Bij de opmaak van dit reglement wordt uitgegaan dat niet alle verenigingen 20 of meer

activiteiten organiseren per jaar (zie basissubsidie) en dat niet alle verenigingen een

werkingskost indienen van € 700. Dit op basis van de ervaring die we hadden tijdens de

afgelopen jaren.

lndien de aanvragen samen het maximum voorzien bedrag overstijgen, wordt het

subsid iebed rag va n de werki ngstoelage even red ig verm inderd.

lndien de aanvragen samen het maximum voorzien bedrag niet overstijgen, wordt het

resterende bedrag evenredig verdeeld op basis van de bedragen van de werkingssubsidie, tot
het budget op is. Het subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan de bewezen kosten.

LokaalsubsÍdie
(€ eoo)

Elke vereniging die een geldig dossier indient, heeft recht op € 300

De jeugdwerkinitiatieven moeten voldoen aan de basisvoorwaarden binnen dit subsidiereglement,

zoals bepaald onder de basissubsidies in dit reglement. Jeugdverenigingen die gebruik maken van

gemeentelijke infrastructuur, kunnen geen aanspraak maken op deze lokaalsubsidie.

Deze subsidie biedt ondersteuning voor instandhoudingswerken, inrichting, herstelling,

nutsvoorzieningen en verbeteringswerken voor jeugdlokalen. ln geen geval komen verbruikskosten in

aanmerking voor subsidiëring.

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50% van de kosten die in aanmerking komen.

Kosten voor de geleverde arbeid - met uitzondering van de kosten voor de geleverde arbeid voor

officiële keuringen - komen niet in aanmerking voor subsidie. Hiermee willen we de verenigingen

stimuleren zelf de handen uit de mouwen te steken.

Algemene bepalingen bij de lokaalsubsidie:

o lndien de aanvragen samen het maximum voorzien bedrag overstijgen, wordt het

subsidiebed rag evenredig verdeeld

. lndien de aanvragen samen het maximum voorzien bedrag niet overstijgen, wordt het

resterende bedrag verdeeld onder de jeugdverenigingen die een geldig dossier indienden die

geen gebruik moken von gemeentelijke infrastructuur, tot het budget op is. Het

subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan de bewezen kosten.
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3) Subsidie kampvervoer
(€ 6300 )

De subsidie kampvervoer is een tussenkomst in de onkosten voor veryoer van kampmateriaal en

personen.

Elke vereniging die een geldig dossier indient, heeft recht op € 700.

De jeugdverenigingen kunnen één dossier kampvervoer per jaar indienen. Dit dossier mag wel

bestaa n u it verschillende weeke nds/kam pe n, m its deze weekends/ka m pen :

- van dezelfde vereniging zijn

- betrekking hebben op schoolvakanties

- niet van commerciële aard zijn

- er tijdens alle weekends/kampen 2 begeleiders ouder dan 18 jaar zijn.

Als hieraan voldaan is, worden de weekends/kampen in hun totaliteit beschouwd als één dossier, dus

alle bewezen kosten voor vervoer kampmateriaal en personen worden opgeteld.

Kampen

Kampen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

- minimum 4 overnachtingen

- minimum 15 deelnemers inclusief leiding

Weekends

Weekends moeten aan volgende voorwaarden voldoen
- minimum 2 overnachtingen

- minimum 10 deelnemers inclusief leiding

Algemene bepalingen bij de subsidie kampvervoer:

r lndien de aanvragen samen het maximum voorzien bedrag overstijgen, wordt het

subsidiebed rag evenredig verdeeld

o lndien de aanvragen samen het maximum voorzien bedrag niet overstijgen, wordt het

resterende bedrag verdeeld over de aanvragers, tot het budget op is. Het subsidiebedrag

mag niet hoger zijn dan de bewezen kosten.

4) Subsidie voor kadervormine
(€ 3.oso)

De aanvragen voor de subsidie kadervorming moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

r De cursus moet specifiek gericht zijn naar kadervorming binnen het jeugdwerk

o De cursus moet georganiseerd zijn door een erkende jeugdorganisatie

o De subsidie is voor inwoners van Assenede of niet-inwoners die actief zijn in het Asseneedse

jeugdwerk

o De cursist is maximum 35 jaar oud



Het deelnamebewijs opgemaakt door de organiserende instantie, telt als aanvraag. Dit

deelnamebewijs wordt ingediend uiterlijk op 15 oktober volgend op het werkjaar waarin de cursus

werd gevolgd.

De deelnameprijs wordt 1-00% gesubsidÍeerd, tenzij het totaal bedrag van de aanvragen het

voorziene budget voor deze subsidie overschrijdt. Dan daalt de subsidie evenredig over de

aanvragen.

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 oktober 2020

Frederik Willems

Algemeen directeur

Lieven Rummens

Voorzitter gemee nteraad

Slotbepalingen:

- De subsidiedossiers moeten worden ingediend uiterlijk op 15 oktober volgend op het werkjaar

waarop de subsidies betrekking hebben.

Bij het laattijdig indienen van de subsidiedossiers, worden volgende maatregelen getroffen:

- Tot L week te laat (7 kalenderdagen, t.e.m. 22 oktober): de totale subsidie wordt verminderd met

25o/o

- Vanaf 1 week tot en met 2 weken te laat (L4 kalenderdagen, van 23 t.e.m. 29 oktober): de totale

subsidie wordt verminderd met 50%

- Vanaf meer dan 2 weken te laat (L5 kalenderdagen, vanaf 30 oktober): het subsidiedossier wordt

niet meer ontvankelijk verklaard.

Het bedrag van de subsidies dat hierdoor niet uitbetaald wordt, wordt evenredig verdeeld over de

andere jeugdverenigingen die tijdig een geldig subsidiedossier indienden.

- Deze subsidies worden jaarlijks uitbetaald uiterlijk op 3L december volgend op het werkjaar


