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 jeugdwerkinitiatieven 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 subsidies verlenen aan jeugdwerkinitiatieven in Geraardsbergen.

Artikel 2:

Algemene voorwaarden
§1

De jeugddienst organiseert jaarlijks een subsidiedag vóór 31 januari.
Op de subsidiedag bezorgt het jeugdwerkinitiatief de volledig ingevulde aanvraagformulieren vergezeld van de juiste bewijsstukken
aan de jeugddienst, met het oog op verdeling van de subsidies. Dit
geldt voor alle aanvragen met uitzondering van de aanvragen voor
kadervorming.

§2

De jeugddienst verwerkt de aanvragen en formuleert een advies aan
het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). De subsidies,
met uitzondering de subsidies voor kadervorming, 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

Het jeugdwerkinitiatief kan voor de gevraagde subsidie niet worden
gesubsidieerd op grond van een ander stedelijk reglement van welke
aard ook, noch op grond van een nominatieve inschrijving in de
begroting.

§6

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

§7

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

Artikel 3:

Artikel 4:

Basissubsidie voor erkende jeugdverenigingen
§1

Elke jeugdvereniging die voldoet aan de voorwaarden in artikel 3 §2
heeft recht op een basissubsidie. Het voorziene bedrag wordt gelijk
verdeeld onder de erkende jeugdverenigingen.

§2

Een jeugdvereniging wordt erkend indien ze voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:
- minimum tweewekelijkse werking,
- minimum 15 actieve leden,
- activiteiten gaan door in de vrije tijd,
- het spelelement staat centraal,
- doelgroep is alle jongeren tussen 6 en 25 jaar,
- vanuit een opvoedkundig kader en groepsgericht,
- er wordt een lidkaartensysteem gehanteerd en/of een ledenbestand bijhouden,
- leden en medewerkers zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid,
- minimaal één jaar werking achter de rug,
- aangesloten bij de Stedelijke Jeugdraad.

§3

Opstartende, doch niet erkende jeugdverenigingen hebben recht op
een éénmalige startsubsidie van € 250.

§4

Een jeugdvereniging die 5 jaar vóór de aanvraag heeft voldaan aan
de voorwaarden in artikel 3 §2, maar in het aanvraagjaar niet meer
aan alle voorwaarden voldoet, heeft nog één jaar recht op de basistoelage op voorwaarde dat deze vereniging een project of activiteit opzet om opnieuw te voldoen aan alle voorwaarden. Dit kan het
volgende jaar nog één maal verlengd worden door een beslissing van
het CBS en na advies van de Stedelijke Jeugdraad.

Regulerende subsidie voor erkende jeugdverenigingen.
§1

Elke jeugdvereniging die voldoet aan de voorwaarden in artikel 3 §2
heeft recht op een regulerende subsidie.

§1

Het voorziene bedrag wordt verdeeld onder de erkende jeugdverenigingen volgens volgende verdeelsleutel:
- 50% op basis van het aantal leden.
- 10% op basis van de gebruikte infoverspreiding, waarbij onder
andere de ledenblaadjes en de digitale infoverspreiding een
quotering krijgen.
- 20% op basis van het aantal inspanningen naar diversiteit en
toegankelijkheid. Er wordt een lijst voorzien met concrete
voorbeelden van acties. De jeugdbeweging is vrij zelf acties uit te
werken rond toegankelijkheid.
- 10% op basis van een wekelijkse of tweewekelijkse werking,
waarbij een wekelijkse werking zwaarder doorweegt dan een
tweewekelijkse werking.
- 10% op basis van het aantal leiders/leidsters met een attest van
animator. Ook andere vormen van vorming komen in aanmerking.

Artikel 5:

Artikel 6:

Huursubsidie
§1

Erkende jeugdverenigingen waarvan de gebouwen waar de activiteiten plaatsvinden geen eigendom zijn van de vereniging kunnen
beroep doen op een huursubsidie.

§2

Het voorziene bedrag wordt proportioneel verdeeld onder de aanvragers op basis van de betaalde huur van het voorgaande jaar met
een maximum bedrag van € 100 per maand per vereniging.

Kampsubsidie
§1

Volgende jeugdwerkinitiatieven kunnen een kampsubsidie aanvragen:
- Jeugdverenigingen die recht hebben op een basissubsidie of een
startsubsidie.
- Verenigingen die jeugdvakanties organiseren die voldoen aan
volgende criteria:
o Op onbaatzuchtige wijze de ontspanning en vorming van
de jeugd nastreven, rekening houdend met de sociale,
economische en culturele situatie van de deelnemers.
Commerciële en pedagogisch niet verantwoorde initiatieven worden uitgesloten.
o Een bestuur hebben van minstens vijf leden

§2

Toekenningscriteria:
- De kampwerking wordt georganiseerd tijdens de schoolvakanties. De vereniging kan meerdere vakanties centraliseren op 1
subsidieaanvraag.
- Het betreft een meerdaags verblijf van minimaal 3 overnachtingen in een aangepaste omgeving, voor- en nawacht zijn hier
niet bijgerekend. Overnachtingen gebeuren op dezelfde plaats.
Jeugdkampen in het buitenland zijn ook subsidieerbaar, kilometers worden dan niet in rekening gebracht.
- De kampwerking gebeurt onder gekwalificeerde begeleiding. De
hoofdverantwoordelijken zijn ten minste 18 jaar oud en tijdens
de hele duur van de jeugdvakantie aanwezig. Per 15 deelnemers
is ten minste 1 gekwalificeerde speelbegeleider aanwezig tijdens
de hele duur van de jeugdvakantie. Met gekwalificeerde begeleider wordt bedoeld :
o Of houder van een attest Basisvorming Jeugdverantwoordelijke;
o Of diegenen die een kadervorming van ten minste 60 uren
ter verwerving van voornoemd attest hebben gevolgd en
die minstens 16 jaar zijn in het jaar waarvoor subsidies
worden aangevraagd;
o Of alle begeleiders(sters) die minstens 16 jaar zijn en
minstens 2 jaar nuttige ervaring in het jeugdwerk als
animator kunnen aantonen
- Het initiatief is gericht op de algehele en harmonische ontplooiing
van
de
deelnemers.
Een
gevarieerd spelaanbod (spel, sport, zang, dans, creatieve expressie,...) wordt aangeboden. Dit zal moeten blijken uit de
dagprogramma’s. Indien het programma een nachtspel voorziet
mag dit niet aan de improvisatie overgelaten worden. Jeugdvakanties, waarvan de inhoud is afgestemd op een bepaalde
discipline of specialisatie of hoofdzakelijk gewijd aan een thema,

-

Artikel 7:

Artikel 8:

komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
De infrastructuur waar de kampwerking plaatsvindt moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden inzake kamphuizen of
tentenkampen.

§3

Het voorziene bedrag wordt verdeeld onder de aanvragers op basis
van volgende verdeelsleutel:
- 50% op basis van het aantal deelnemers.
- 25% op basis van het aantal kampdagen.
- 25% op basis van het aantal kilometers tussen kampplaats en
jeugdlokaal.

§4

De subsidieverdeling gebeurt op basis van de jeugdvakanties van
het voorbije werkjaar van september tot augustus.

Kampvervoer
§1

Voor het vervoer van materiaal en bagage naar de komende
kampplaats kan een erkende jeugdvereniging beroep doen op een
subsidie voor kampvervoer. Per jeugdvereniging komen maximaal 2
ritten in aanmerking. Eén rit is één heen- en één terugreis.

§2

Toekenningsvoorwaarden:
- De jeugdvakantie voldoet aan de criteria voor de kampwerking
in artikel 4 §2.
- Enkel onkosten op Belgisch grondgebied worden vergoed.
- De jeugdvereniging zorgt zelf voor een chauffeur en diens
verzekering. De chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs
B of C en haalt de vrachtwagen op en brengt deze bij de vervoersmaatschappij terug. Als dit niet gebeurt, zullen de daaraan
verbonden kosten doorgerekend worden aan de vereniging.

§3

De jeugddienst staat in voor de reservatie bij een verhuurfirma en
de administratieve opvolging van deze reservatie.

§4

Het vervoer gebeurt op eigen risico van de vereniging. In geval van
schade aan het gehuurde voertuig of zijn lading, zijn de kosten ten
laste van de jeugdvereniging.

§5

Jeugdverenigingen die gratis vervoer ter beschikking hebben,
krijgen een kilometervergoeding berekend op het aantal kilometers tussen hun lokalen en de kampeerplaats (heen en terug)
overeenkomstig de optimale route, ten bedrage van € 0,5 / km.

Kadervorming
§1

Aan jongeren vanaf 16 jaar, of die 16 jaar worden in het kalenderjaar waarin de kadervorming aanvangt, die een vormingscursus
volgen en aan erkende jeugdverenigingen die kadervorming organiseren kan het stadsbestuur een tussenkomst verlenen.

§2

Toekenningsvoorwaarden:
- Onder kadervorming wordt verstaan:
o cursussen die leiden tot het attest animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk;
o vervolmakingscursussen die verband houden met technieken en tot doel hebben een ruimer activiteitenaanbod

-

Artikel 9:

aan kinderen en jongeren te kunnen bieden (bijvoorbeeld
kaart en kompas, knutseltechnieken, lichamelijke expressie, speltechnieken en spelanimatie, groepstechnieken, wateranimatie, ehbo, …)
De cursussen zijn georganiseerd door of in samenwerking met
erkende landelijke koepels voor jeugdwerk.
De cursus een heeft een minimumduur van 4 uur werkelijke
vorming. Indien de kadervorming een cyclisch karakter heeft, is
de vormingstijd tenminste 2 uur per onderdeel en tenminste 8
uur in totaal.

§3

De aanvragen om toelage gebeuren via het daartoe bestemde formulier of via een attest van deelname, uitgekeerd door de organiserende instantie met vermelding van gevolgde uren, datum, erkenningsnummer en betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld.

§4

De aanvraag om toelage voor het volgen van kadervorming moet
gebeuren door de belanghebbende jongere zelf. De aanvraag om
toelage voor de organisatie van kadervorming gebeurt door de
jeugdvereniging.
De bezoldigde kaderleden van jeugdverenigingen kunnen geen
aanspraak maken op een toelage voor kadervorming als deze vorming in opdracht van de werkgever gebeurt.

§5

De toelage bedraagt 100% van de inschrijvingskosten met een
maximum van 75 euro voor een weekendcursus en 125 euro voor
een drie-of meerdaagse cursus. Per cursist wordt maximum 250 euro
per jaar uitgekeerd.
De toelage voor het zelf organiseren van cursussen bedraagt 100%
van de werkelijke kostprijs, met een maximum van 125 euro per
vereniging per jaar.
De toelage wordt 2 keer per jaar uitgekeerd:
- vóór 31/07 voor aanvragen tussen 01/01 tot en met 30/06
- vóór 31/01 voor aanvragen tussen 01/07 tot en met 31/12

§6

Indien het krediet ontoereikend zou zijn, zullen de toegekende bedragen proportioneel verminderd worden.

Infrastructuurfonds
§1

Aan erkende jeugdverenigingen kan de stad een subsidie verlenen
voor infrastructuurwerken.

§2

Erkende jeugdverenigingen die eigenaar zijn van hun gebouwen of
die het gebouw in erfpacht hebben kunnen de subsidie aanvragen
voor investeringen om de eigen werking te verbeteren. Werken in
functie van de verhuur van het gebouw komen niet aanmerking.

§3

Erkende jeugdverenigingen die hun lokalen huren kunnen de
subsidie aanvragen voor onbelangrijke inwendige verbeteringswerken (vb. schilderen en behangen), verbeteringswerken bedoeld
om het lokaal geschikt te maken voor de bestemming (vb. installatie centrale verwarming, scheidingswanden) en kleine herstellingswerken. Deze werken mogen alleen uitgevoerd worden
indien dit conform het huurcontract verloopt. Herstellingen ten
gevolge van ouderdom of normale slijtage en grotere herstellingen

(dak, muren) komen niet in aanmerking.
§4

Het voorziene bedrag wordt proportioneel verdeeld onder de verschillende aanvragers op basis van de offertes van de uit te voeren
werken. Bij de aanvragen worden infrastructuursubsidies vanuit
andere kanalen in mindering gebracht. Maximum 30% gaat naar
eenzelfde vereniging, tenzij er een overschot is, dan wordt deze
proportioneel verdeeld.

§5

Na het toepassen van de verdeelsleutel en het vaststellen van de te
verdelen toelagen krijg(t)(en) de begunstigde(n) een voorschot
van 70 % op de goedgekeurde toelage. Het saldo wordt het volgende jaar betaald na vaststelling van de beëindiging van de
voorziene werken en na controle van de betreffende facturen.

§6

Het stadsbestuur voert een controle uit op de uitgevoerde werken
en op de uit te voeren werken vóór 15 maart.

