De raad in openbare zitting,
Gelet op het Meerjarenplan 2014-2019 in opmaak
Gelet op Vlaamse beleidsprioriteit LJBVBP03 ‘Het voeren van een beleid ter verhoging van
de aandacht voor jeugdcultuur.’;
Gelet op het gemeentedecreet,
BESLUIT:
Enig artikel

Het subsidiereglement voor jeugdcultuur voor de periode 2014-2019 vast te
stellen als volgt:

Artikel 1:

Binnen de perken van de in het budget ingeschreven begrotingskredieten
kan het stadsbestuur subsidies verlenen aan jeugdcultuur in Geraardsbergen.

Artikel 2:

Voorwaarden
Het project:
1. is gericht op kinderen en jongeren uit Geraardsbergen tot 30 jaar;
2. is vernieuwend en/of aanvullend op het bestaande cultuuraanbod
voor kinderen en/of jongeren;
3. moet blijk geven van een betrokkenheid van jongeren naar concept,
vormgeving, uitwerking en uitvoering;
4. situeert zich in de vrije tijd van kinderen en jongeren;
5. moet plaatsvinden op het grondgebied van Geraardsbergen;
6. staat open voor iedereen en dit moet blijken uit de gevoerde publiciteitscampagne en een lage deelnameprijs
7. sluit aan bij de vrijetijdspas

Artikel 3:

Aanvraagprocedure
Aanvragen worden ingediend tav het College van Burgemeester en Schepepen (CBS) bij de Stedelijke Jeugddienst, Zakkaai 29, Geraardsbergen of
via mail naar jeugddienst@geraardsbergen.be. Een aanvraag bevat volgende elementen:
- Voorstelling van de aanvrager(s).
- Voorstelling van het project: wat is het project, wat zijn de doelstellingen, wat is de doelgroep, waarom is het vernieuwend en/of
aanvullend, hoe ga je het bekend maken?
- Begroting van in- en uitgaven.
De aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden.

Artikel 4:

Beoordeling
De jeugddienst stelt een gemotiveerd advies op aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Het CBS neemt binnen de 6 weken na het
indienen van het projectvoorstel een beslissing. Het project moet gerealiseerd worden binnen de 12 maanden na de beslissing van het CBS.

Artikel 5:

Subsidie en uitbetaling.
De subsidie wordt door het College van Burgemeester en Schepenen
vastgesteld en bedraagt maximaal 2000 euro. Een eerste schijf van 50%
wordt uitbetaald na goedkeuring van het project door het CBS. De tweede
schijf wordt uitbetaald in overleg met de organisatie en het stadsbestuur.

Artikel 6:

Controle
Na afloop van het project dient de organisatie een financieel verslag in met
inkomsten en uitgaven met de bewijsstukken.

Artikel 7:

Opbrengsten
Eventuele opbrengsten bij het project moeten besteed worden aan een
vervolgproject.

Artikel 8:

Publiciteitsmateriaal
Op alle publiciteitsmateriaal moet het logo van de Stad Geraardsbergen en
de zin ‘met financiële steun van de Stad Geraardsbergen’ worden meegedeeld. Onderaan moet de schepen van Jeugd worden vermeld.

Artikel 9:

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

