Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Tielt

Uittreksel uit de notulen van
de gemeenteraad
Vergadering van 26 oktober 2015

Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
De heer Paul Lambrecht, mevrouwen Greet Dewitte en Annick Debonné en de heren
Chris Marreel en Peter Gelaude, schepenen;
Mevrouwen Mieke Serry en Linda Deman-Vanmaele, de heer Bart Verhelle,
mevrouwen Kaat De Waele, Charlotte Van Hauwaert en Sara Defreyne, de heren
Thomas Cloet, Stijn Vandenhende, Godfried Bovijn, Koen Berton en Robin
Vandenberghe, raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris.
Betreft:

Jeugd – herziening subsidiereglement

De gemeenteraad,
In openbare vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het algemeen subsidiereglement jeugdwerk goedgekeurd door de gemeenteraad in
vergadering van 27 december 1995, gewijzigd op 30 december 1996, 27 juni 2005, 29 september 2008
en op 27 september 2010;
Overwegende dat dit reglement dient aangepast te worden aan het hedendaagse jeugdwerk;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat het plaatselijk jeugdwerk in de gemeente Pittem tegemoet komt aan noden en vragen
van kinderen en jongeren in hun vrijetijdsbesteding;
Overwegende dat de steun van toelagen een appreciatie inhoudt voor deze inspanningen;
Overwegende dat het wenselijk is aan het Pittemse jeugdwerk een toelage te verlenen ter bevordering
van hun werking;
Gelet op het advies van de Algemene Vergadering van de jeugdraad van 3 juli 2015;
Op voorstel van het college;
Besluit : met zeventien stemmen ja, geen stemmen neen en geen onthoudingen.
Artikel 1 :
Het subsidiereglement voor de jeugd wordt als volgt goedgekeurd.

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK PITTEM - EGEM

HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

Art. 1.1.

Binnen de grenzen van de voorziene kredieten op de gemeentebegroting kan het
gemeentebestuur subsidies verlenen aan de door het College van Burgemeester en Schepenen
erkende jeugdverenigingen volgens de normen en voorwaarden die vastgelegd zijn in dit
reglement, naar toepassing van het Meerjarenplan.
Voor de verenigingen die voldoen aan de voorwaarden zijn er voor volgende aspecten van hun
werking subsidies beschikbaar:

Art. 1.2.

-

De algemene werking;

-

Het kamp;

-

Het kampvervoer;

-

Culturele manifestaties;

-

Jeugdprojecten;

-

Kadervorming;

-

Deelname stoet Zotte Maandag.

Dit reglement hanteert een opdeling van het jeugdwerk in verschillende groepen:
-

Art. 1.3.

Jeugdvereniging:


Plaatselijke jeugdbewegingen



Plaatselijke jeugdraad

-

Gemeentelijke speelpleinwerking

-

Individuen

Een jeugdvereniging moet voldoen aan volgende voorwaarden:
-

Actief ledenbestand: minimum 10 leden, waarvan 2/3 van de leden tussen de 6 en 25 jaar en
waarvan 2/3 van de leden inwoner zijn van Pittem - Egem.

-

De activiteiten moeten groepsgericht, sociaal cultureel, in de vrije tijd en onder begeleiding van
jonge begeleiders zijn.

-

Er worden minimum 3 ledenactiviteiten per jaar georganiseerd.

-

De organisatie is noch partijpolitiek, noch religieus gericht en moet tenminste aan drie van de
volgende functies voldoen:

-



Ontmoeting;



Spel;



Creatieve activiteiten;



Amateuristische kunstbeoefening;



Dienstverlening;



Werken aan structuurverandering;



Integratie maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Grondgebied: de hoofdzetel van de vereniging is gelegen op het grondgebied van Pittem en
Egem.

-

De vereniging voorziet een actieve en doorlopende werking tussen 1 september en 31
augustus van het volgende jaar.

-

Begeleiding en coördinatie worden voorzien door minstens 4 inwoners ouder dan 16 jaar.

-

Bestuur: de vereniging moet over een eigen bestuur met minimum 3 bestuursleden beschikken
waarvan 2/3 inwoner zijn van Pittem-Egem. Er worden minstens 3 bestuursvergaderingen per
jaar gehouden waarvan een verslag wordt opgemaakt.

HOOFDSTUK 2: De werkingssubsidies

Art. 2.1.

Voor deze subsidie komen in aanmerking:
-

De jeugdverenigingen:


Art. 2.2.

Plaatselijke jeugdbewegingen

De werkingssubsidies worden toegekend volgens een puntensysteem. Deze punten zijn verdeeld
op basis van de structuur en de werking van de jeugdvereniging.
-

Structuur: 1 punt per bestuurslid, 1 punt per lid van + 16 jaar, 1,2 punten per lid onder 16 jaar.

-

Werking:


3 punten per ledenactiviteit – maximum 1 activiteit per dag komt in aanmerking en er
moet een verslag van de activiteit beschikbaar zijn.



Maximum 2 punten voor deelname aan vergaderingen (Dagelijks Bestuur en
Algemene Vergadering).



1 punt voor het actief meewerken en begeleiden van jeugdraadinitiatieven,
gemeentelijke initiatieven en activiteiten i.s.m. gemeentelijke adviesraden.

Art. 2.3.

Procedure:
Vóór 31 oktober dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen voor het voorbije
werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen op de jeugddienst. Deze
aanvraag bevat minstens:
-

Een lijst met namen, adressen en leeftijden van leden en bestuursleden;

-

Een lijst van de ledenactiviteiten met vermelding van de data;

-

Een lijst van deelname aan vergaderingen van de jeugdraad, jeugdraadinitiatieven,
gemeentelijke initiatieven en activiteiten i.s.m. gemeentelijke adviesraden;

Art. 2.4.

-

Het rekeningnummer van de vereniging;

-

Naam van de persoon die de aanvraag heeft ingediend.

Het terzake voorziene begrotingskrediet wordt procentueel verdeeld volgens het behaalde aantal
punten. Het College van Burgemeester en Schepenen kent in de loop van de maand december de
werkingssubsidies toe.

HOOFDSTUK 3: Kampsubsidies

Art. 3.1.

De subsidies m.b.t. de kampen waarop de Pittemse jeugdbewegingen aanspraak kunnen maken
worden opgesplitst in enerzijds de subsidie voor de kampwerking en anderzijds de subsidie voor
het kampvervoer.

Art. 3.2.

Voor deze subsidies komen in aanmerking:
-

Art. 3.3.

Art. 3.4.

Plaatselijke jeugdbewegingen

Minimumvoorwaarden om subsidies voor de kampen te ontvangen:
-

Dit kan slechts 1 maal per jaar aangevraagd worden;

-

Minstens 7 overnachtingen;

-

Minstens 10 leden nemen deel;

-

Minsten 2/3 van de deelnemers is jonger dan 25 jaar;

-

Er is minstens 1 begeleider aanwezig ouder dan 18 jaar;

-

Per 20 deelnemers dient telkens 1 bijkomende begeleider aanwezig te zijn;

-

De hoofdverantwoordelijke van het kamp is minstens 18 jaar oud;

-

Afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Procedure
Vóór 31 oktober dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v. het voorbije
werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen op de jeugddienst.
Deze aanvraag bevat minstens:

Art. 3.5.

-

Een aanwezigheidslijst van leden en begeleiding;

-

Een kopie van de afgesloten verzekering;

-

Kampperiode;

-

Kampadres;

-

Naam en geboortedatum van de hoofdverantwoordelijke.

Het terzake voorziene begrotingskrediet voor de kampwerking wordt procentueel verdeeld,
rekening houdend met de volgende formule: “aantal deelnemers wordt vermenigvuldigd met aantal
overnachtingen”. Een jeugdvereniging kan niet meer dan 2/5 van het begrotingskrediet ontvangen.
Het College van Burgemeester en Schepenen kent in de loop van de maand december de
subsidies voor de kampwerking toe.

Art. 3.6.

De subsidies voor het kampvervoer worden toegekend op basis van volgende factoren:
1. De kilometers
2. Het aantal personen

De subsidies worden op de volgende manier toegekend:
1. Een forfaitair bedrag, m.n. 7,5% van het totaal begrote bedrag wordt in eerste instantie
uitgekeerd aan elke jeugdvereniging die aanspraak maakt op kampvervoersubsidies.
2. De rest van het bedrag wordt procentueel verdeeld volgens het aantal km x het aantal
personen.

Art. 3.7.

Indien het begrotingskrediet reeds ontoereikend is, wordt elke toelage procentueel verminderd. Het
College van Burgemeester en Schepenen kent in de loop van de maand december de
kampvervoersubsidies toe!

HOOFDSTUK 4: Subsidies voor culturele manifestaties en jeugdprojecten

Art. 4.1.

Binnen de grenzen van de voorziene kredieten op de gemeentebegroting kan het
gemeentebestuur subsidies verlenen voor:

Art. 4.2.

Art. 4.3.

-

Culturele manifestaties;

-

Jeugdprojecten.

Voor betoelaging komen in aanmerking:
-

Plaatselijke jeugdbewegingen;

-

Samenwerkingsverbanden tussen plaatselijke jeugdbewegingen

Voorwaarden:
-

Doelgroep: gericht naar Pittemse jongeren tussen 6 en 25 jaar;

-

Periode: werkingsjaar van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar;

-

Het project of de culturele manifestatie moet de gewone werking van de jeugdvereniging
overstijgen;

-

Het project of de culturele manifestatie kan niet meer in aanmerking komen voor andere
goedgekeurde gemeentelijke subsidiereglementen;

-

Art. 4.4

Geen commerciële activiteiten.

De keuze van culturele manifestatie moet gebeuren binnen één of meerdere van de volgende
vormen:
-

Instrumentale en vocale muziek (o.m. orkesten, koren, pop-, folk-, jazz- en

rockgroepen e.d.m.);

Art. 4.5.

-

Kleinkunst en volksmuziek;

-

Toneel;

-

Ballet en dans (o.m. choreografie, mime, volksdans, klassiek ballet);

-

Poppenspel;

-

Tentoonstelling;

-

Film;

-

Sport;

-

Een meerdaagse van verenigingen die niet voldoet aan kampsubsidies.

Onder een jeugdproject wordt verstaan elke welomschreven jeugdwerkactiviteit die onder één van
volgende werkingsvormen valt:
-

Een jeugdwerkactiviteit waar er een actief samenwerkingsverband is tussen twee Pittemse
jeugdbewegingen en/of jeugd- en jongerengroepen;

-

Een activiteit waar sensibiliseren van de bevolking van Pittem en/of het bevorderen van de
participatie van kansengroepen in Pittem het hoofddoel van is;

-

Art. 4.6.

Een activiteit die de normale werking overstijgt.

Procedure:
Vóór 31 oktober dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v. het voorbije
werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen op de jeugddienst. Deze
aanvraag bevat minstens:

-

Plaats en datum van het project en de culturele manifestatie;

-

Een duidelijke en gemotiveerde uiteenzetting van het project en de culturele manifestatie zodat
kan worden nagegaan of de aanvraag voldoet aan de definitie van een project of culturele
manifestatie zoals bepaald in dit reglement.

Art. 4.7.

-

Het programma;

-

Bewijsstukken voor de gemaakte onkosten


Huurgeld materiaal en/of infrastructuur



Promotiekosten



Verzekering



Honoraria



Auteursrechten;

-

Naam en adres van twee meerderjarige verantwoordelijke inrichters;

-

Bankrekeningnummer.

Naar aanleiding van bovenstaande kosten kan per project en culturele manifestatie een bedrag
worden toegekend van maximum 75% van de kosten. Indien het begrotingskrediet ontoereikend is,
wordt elke toelage procentueel verminderd. Het College van Burgemeester en Schepenen kent in
de loop van de maand december de subsidies voor culturele manifestaties en projectsubsidies toe.

HOOFDSTUK 5: Kadervorming

Art. 5.1.

Binnen de grenzen van de voorziene kredieten op de gemeentebegroting kan het
gemeentebestuur subsidies verlenen voor kadervorming.

Art. 5.2.

Voor betoelaging komen in aanmerking: alle jongeren tussen 12 en 25 jaar die zich engageren in
het jeugdwerk te Pittem. Hieronder wordt verstaan:

Art. 5.3.

-

Plaatselijke jeugdbewegingen;

-

Gemeentelijke speelpleinwerking;

-

Ieder individu actief in het Pittemse jeugdwerk.

Voorwaarden kadervorming:
-

Het is een samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van
jeugdwerkinitiatieven.

-

De cursus moet georganiseerd zijn door jeugdwerkorganisaties die landelijk erkend zijn door
het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap volgens het decreet houdende wijziging van het
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat
betreft kadervormingtrajecten, aangenomen door de plenaire vergadering van 12 maart 2014.

-

Art. 5.4.

Periode: werkingsjaar van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar.

Procedure:
Vóór 31 oktober dient men een individuele aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v. het voorbije
werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen op de jeugddienst. Deze
aanvraag bevat minstens:
-

Plaats en datum van de cursus;

-

Naam van de cursist;

-

Attest uitgereikt door de organiserende jeugdwerkorganisatie met vermelding van de
persoonlijke deelnemingskosten en eventuele syllabuskosten;

-

Indien geen dergelijk attest voorhanden is, dient men een kopie van het inschrijvingsformulier
en bewijs van betaling van het deelnamegeld in;

-

Bewijs van engagement bij het plaatselijke jeugdwerk (ondertekende verklaring van de
hoofdverantwoordelijke van het initiatief).

Art 5.5.

Maximum 100% van de kosten per cursist komen in aanmerking. Als het ter zake goedgekeurde
begrotingskrediet ontoereikend is, wordt elke toelage procentueel verminderd in verhouding tot het
beschikbare krediet. Het College van Burgemeester en Schepenen kennen de subsidies voor
kadervorming toe in de loop van de maand december.

HOOFDSTUK 6: Deelname stoet Zotte Maandag

Art. 6.1.

Binnen de grenzen van de voorziene kredieten op de gemeentebegroting kan het
gemeentebestuur subsidies verlenen voor deelname aan de stoet van Zotte Maandag voor
groepen en wagens van het jeugdwerk.

Art. 6.2.

Voor betoelaging komen in aanmerking: alle plaatselijke jeugdbewegingen in Pittem.

Art. 6.3.

Er is slechts één aanvraag per vereniging mogelijk.

Art. 6.4.

Procedure:
Vóór 31 oktober dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v. het
voorbije werkingsjaar. De aanvraag bevat minstens:

Art. 6.5.

-

Een lijst van de deelnemers van de groep of de wagen

-

Foto’s van de stoet

Het voorziene begrotingskrediet wordt gelijkmatig verdeeld, rekening houdend

dat iedere

jeugdvereniging niet meer mag ontvangen dan 25 % van het begrotingskrediet.

HOOFDSTUK 7: Slotbepalingen

Art. 7.1.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwendingen
van toelagen (B.S. 06.12.1983) blijft onverminderd van toepassing.
De begunstigden aanvaarden door het indienen van hun aanvraag de controle over het ingediende
dossier. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van dit
reglement niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen
geen of slechts gedeeltelijk een subsidie toe te kennen óf de toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk terug te vorderen van de begunstigde. Bovendien kunnen de aanvragers tijdelijk of
definitief uitgesloten worden van de voordelen van dit reglement.

Artikel 2 :
Het subsidiereglement voor de jeugd zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 27 december 1995
en gewijzigd op 30 december 1996, 27 juni 2005, 29 september 2008 en 27 september 2010
wordt afgeschaft.
Artikel 3:
Onderhavig reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Namens de gemeenteraad :
De gemeentesecretaris,
(get.) Geert Mahieu.

De burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.

Voor eensluidend afschrift :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Geert Mahieu.

Ivan Delaere.

