De raad in openbare zitting,
Gelet op het Meerjarenplan 2014-2019 in opmaak
Gelet op Vlaamse beleidsprioriteit LJBVBP01 ‘De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin’;
Gelet op het gemeentedecreet,
BESLUIT:
Enig artikel:

Het subsidiereglement voor jeugdhuizen in Geraardsbergen 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 een basistoelage en een werkingstoelage verlenen
aan een door de stad erkend jeugdhuis.

Artikel 2:

Artikel 3:

Algemene voorwaarden
§1

De jeugddienst organiseert jaarlijks een subsidieavond vóór 31 januari. Op de subsidieavond bezorgt het jeugdhuis de volledig ingevulde aanvraagformulieren vergezeld van de juiste bewijsstukken
aan de jeugddienst, met het oog op verdeling van de subsidies.

§2

De jeugddienst verwerkt de aanvragen en formuleert een advies aan
het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). De subsidies,
worden per kwartaal uitbetaald. De stad verbindt zich ertoe, na een
positief besluit van het CBS, de subsidies van het eerste kwartaal
binnen de maand te betalen.

§3

Wanneer de gevraagde gegevens niet tijdig worden overgemaakt of
niet met de werkelijkheid stroken, kan het stadsbestuur de toelage
weigeren of geheel of gedeeltelijk intrekken.

§4

Bij betwisting wordt een controleorgaan bij elkaar geroepen, dat
bestaat uit 2 medewerkers van de jeugddienst, de schepen van
jeugd en de voorzitter van de jeugdraad. Dit orgaan formuleert een
advies aan het stadsbestuur.

§5

Van elk jeugdhuis die in de loop van een werkjaar stopt met elke
actieve werking vervallen de subsidies.

§6

Dit subsidiereglement kan jaarlijks aangepast worden. Aanpassingen
worden, na advies van de Stedelijke Jeugdraad, ter goedkeuring aan
de gemeenteraad voorgelegd.

Basistoelage en werkingstoelage
§1

Onder een erkend jeugdhuis wordt verstaan:



Het jeugdhuis is opgericht vanuit particulier initiatief in de vorm
van een V.Z.W. met een maatschappelijke zetel binnen de gemeente.
Het jeugdhuis wordt geleid door een raad van bestuur bestaande
uit minimum 3 mensen waarvan tenminste 2 van de leden jonger
zijn dan 30 jaar. De Raad Van bestuur komt minstens 6 keer per











§2

jaar samen.
De Raad van bestuur wordt bijgestaan door een kernbestuur
bestaande uit minimum 5 personen waarvan de leden jonger zijn
dan 30 jaar. De kern staat in voor de dagelijkse werking van het
jeugdhuis en vergadert minimaal 1 keer per maand.
Het jeugdhuis heeft een reële werking binnen de Stad met een
eigen secretariaat. Er dient een boekhouding te worden bijgehouden.
De jeugdhuis-vzw heeft een pluralistische ingesteldheid en richt
zich in haar opstelling tot alle jongeren vanaf 14 jaar, zonder
onderscheid van ras, geslacht, levensbeschouwing of politieke
overtuiging.
Het jeugdhuis zal een lidkaartensysteem en/of ledenbestand
bijhouden.
Leden en medewerkers zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid
Het jeugdhuis is aangesloten bij de koepelorganisatie Formaat.
Het jeugdhuis is een gezamenlijke plaats voor ontmoeting,
groepsactiviteiten, vorming, info en laagdrempelige dienst- en
hulpverlening.

Basistoelage
Er wordt een bedrag voorzien als basistoelage te verdelen over de betreffende jeugdhuizen volgens onderstaand puntensysteem.

§3

Werkingstoelage
Er wordt een bedrag voorzien als werkingstoelage te verdelen over de
betreffende jeugdhuizen volgens onderstaand puntensysteem.

§4

Puntensysteem
Ontmoeting: 20 procent, waarbij elk openingsmoment/dag per week een
punt is.
Recreatie en ontspanning: 70 procent, waarbij elke recreatieve en ontspanningsactiviteit een punt is.
Preventie, vorming en informatie: 10 procent, waarbij de activiteiten /
initiatieven
hierrond
elk
een
punt
op
leveren.
De bedragen worden procentueel verdeeld a.d.h.v. de behaalde punten.

§5

Als de situatie zich voordoet dat er slechts één jeugdhuis meer bestaat in
Geraardsbergen, dan vervalt het puntensysteem. Het jeugdhuis dient
dan via het financiële jaarverslag aan te tonen dat de subsidiabele uitgaven (uitgaven voor de werking waar geen inkomsten tegenover staan)
hoger zijn dan het voorziene subsidiebedrag.
Opstartend

jeugdhuis

§6
Een opstartend jeugdhuis heeft in het opstartjaar recht op een
startsubsidie van € 500 vanuit het budget voor de basistoelage. Men
dient de aanvraag in. De vereniging komt zijn aanvraag verantwoorden
bij de stedelijke jeugddienst, waarbij deze laatste een advies
formuleert bestemd voor het stadsbestuur.
Artikel 4:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

