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OPENBARE ZITTING VAN 26 MEI 2016
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;
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De gemeenteraad
Gelet op het feit dat het jeugdwerkbeleidsplan is afgeschaft.
Gelet op het feit dat er geen aparte kredietsleutels meer voorzien moeten
worden in de gemeentelijke begroting omdat de kredieten vanuit het
jeugdwerkbeleidsplan in het algemeen gemeentefonds opgenomen werden.
Gelet op het feit dat er sinds de komst van de nieuwe beheers- en
beleidscyclus geen budgetten voorzien voor subsidies van de ene
kredietsleutel naar de andere kredietsleutel verschoven kunnen worden.
Overwegende dat deze beperking een extra administratieve belasting
oplevert wanneer er op een kredietpost onvoldoende budgetten begroot
zouden zijn want het bijpassen van de tekorten kan enkel via een
begrotingswijziging.
Overwegende dat die belasting vermeden kan worden door de afschaffing
van de verschillende kredietsleutels en de bestaande kredieten onder één
nieuwe kredietsleutel onder te brengen.
Gelet op het feit dat het bestaande reglement ter verdeling van de
jeugdsubsidies daarvoor aangepast moet worden.
Gelet op het positief advies van de jeugdraad dd 10 mei 2016.
Besluit.
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement, dat bestaat uit de
samenvoeging van de bestaande subsidiereglementen, ter berekening van
de jeugdsubsidies als volgt goed:
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
1.1.
Binnen de perken van de kredieten welke voorzien zijn in de
gemeentelijke begroting kunnen jaarlijks aan de erkende
jeugdwerkinitiatieven toelagen uitgekeerd worden volgens de normen en
voorwaarden die in dit reglement worden vastgelegd.
In het gemeentelijk meerjarenplan worden de nodige budgetten voorzien.
1.2.
De vereniging dient een Alkense vereniging die erkend is door de
jeugdraad of een Alkens jeugdhuis dat erkend is door de jeugdraad te zijn
en dit zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de jeugdraad.
1.3.
Elke begunstigde is, op straf van terugbetaling van het toegekende
bedrag, gehouden de toelage aan te wenden voor de werking van hun
organisatie.

1.4.
Erkende verenigingen / jeugdhuizen die geen werking hebben
ontplooid, krijgen geen subsidies. Vanaf het jaar dat ze weer een werking
hebben ontplooid, komen ze terug in aanmerking voor subsidies. Ze dienen
hiervoor opnieuw de volledige procedure van aanvraag voor erkenning te
volgen.
1.5.
Komen niet in aanmerking: verenigingen die reeds andere
gemeentelijke subsidies ontvangen, evenals verenigingen die een
regionale werking en geen plaatselijke afdeling hebben.
1.6.
Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus, de
subsidies worden toegekend op basis van het afgelopen werkjaar.
1.7.
Het volledige dossier met ingevulde Excelfile en alle noodzakelijke
documenten (lijsten en alle bijlagen) moet ten laatste op 15 september bij
de dienst vrije tijd, Hoogdorpsstraat 5, 3570 Alken ingediend worden.
Enkel door het gemeentebestuur aangeleverd Excelfile mag gebruikt
worden.
1.8.
Na gunstig advies van de jeugdraad wordt het punt geagendeerd op
de vergadering van de gemeenteraad. Na goedkeuring wordt het bedrag op
de rekening van het rechthebbende jeugdinitiatief gestort.
Teneinde de financieel beheerder in staat te stellen de betalingen zonder
problemen te verrichten, vragen wij u met aandrang op alle formulieren de
juiste informatie te geven.
Betalingen gebeuren enkel op een lopende rekening en niet op een
spaarrekening.
1.9.

Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden.

1.10. Controle op het naleven van de voorschriften en op de juistheid van
de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door de
dienst vrije tijd.
Het verstrekken van foutieve gegevens heeft het niet toekennen of
terugvorderen van de subsidie tot gevolg.
ARTIKEL 2: SOORTEN SUBSIDIES
Algemene subsidie
Subsidie voor kadervorming leiding
Subsidie voor kadervorming monitoren speelpleinwerking
Subsidies voor nieuwe projecten en initiatieven
ARTIKEL 3: VERDELING
In het gemeentelijk meerjarenplan wordt er jaarlijks een subsidiebedrag
voorzien aan jeugdsubsidies. Van dit subsidiebedrag worden eerst in de
volgorde zoals opgesomd de volgende subsidies betaald:
1. Subsidie voor kadervorming leiding
2. Subsidie voor kadervorming monitoren speelpleinwerking
3. Subsidies voor nieuwe projecten en initiatieven
Het bedrag dat daarna nog over blijft wordt verdeeld onder de
jeugdverenigingen via de

4. Algemene subsidie.
ARTIKEL 3.1: SUBSIDIE VOOR KADERVORMING LEIDING
Onder kadervorming leiding wordt verstaan: de opleiding en begeleiding
van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die
ermee belast zijn jeugdwerkinitiatieven te animeren en te begeleiden.
De kadervorming staat steeds in functie van de kwaliteitsverbetering van
het jeugdbeleid.
Alle jeugdwerkinitiatieven van Alken, erkend door de gemeentelijke
jeugdraad en het gemeentebestuur komen in aanmerking voor het volgen
van kadervorming.
Alle jongeren die aangesloten en actief betrokken zijn bij de werking van
een erkend jeugdwerkinitiatief in Alken kunnen aanspraak maken op een
financiële tussenkomst van het gemeentebestuur als ze een opleiding
kadervorming volgen bij een landelijk erkende organisatie. Deze
kadervorming kan zowel intern als extern georganiseerd worden.
De aanvraag tot subsidie kan ingediend worden door een kopie binnen te
brengen van het attest, afgeleverd door een landelijke erkende organisatie
en dit éénmaal per jaar bij het indienen van de subsidiedossiers.
Elke aanvraag moet minstens volgende gegevens vermelden: naam en
voornaam van de cursist, adres, telefoonnummer, functie in de vereniging,
alle gegevens van de organisator, de te betalen prijs van de cursus,
handtekening van de organisator.
Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus, de subsidies
worden toegekend op basis van het afgelopen werkjaar.
Onkosten worden volledig vergoed met een maximum van € 400 per
persoon per werkjaar.
De subsidie wordt aan de vereniging waarvan de leider/animator lid is
terugbetaald. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken vereniging
om het eigen lid al dan niet te vergoeden voor de gevolgde vorming en dit
volgens de eigen interne afspraken.
ARTIKEL 3.2: SUBSIDIE VOOR KADERVORMING MONITOREN
SPEELPLEINWERKING
Na aftrek van de subsidies zoals omschreven onder punt 3.1 worden de
subsidies die onder dit luik vallen verdeeld.
Onder kadervorming monitoren speelpleinwerking wordt verstaan: de
opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die ermee belast zijn de gemeentelijke
speelpleinwerking te animeren en te begeleiden.
De kadervorming staat steeds in functie van de kwaliteitsverbetering van
de gemeentelijke speelpleinwerking.

Alle monitoren van de gemeentelijke speelpleinwerking van Alken komen in
aanmerking voor de terugbetaling van de monitorenopleiding als ze :

De opleiding gevolgd hebben bij een erkende landelijke vereniging

De opleiding met goed gevolg voltooien

Tenminste 15 dagen speelpleinbegeleiding in Alken verzorgd hebben

In geen enkele andere gemeente het attest voor terugbetaling
binnenbrengen

Tijdig het attest binnenbrengen bij de gemeentelijke dienst vrije tijd
De aanvraag tot subsidie kan ingediend worden door een kopie binnen te
brengen van het attest, afgeleverd door een landelijke erkende organisatie
en dit éénmaal per jaar bij het indienen van de subsidiedossiers.
Elke aanvraag moet minstens volgende gegevens vermelden :
naam en voornaam van de cursist, adres, telefoonnummer, alle gegevens
van de organisator, de te betalen prijs van de cursus, handtekening van de
organisator.
ARTIKEL 3.3: SUBSIDIES VOOR NIEUWE PROJECTEN EN INITIATIEVEN
Na aftrek van de subsidies zoals omschreven onder punt 3.1 en 3.2 worden
de subsidies die onder dit luik vallen verdeeld.
Onder projecten wordt verstaan:
een éénmalige activiteit, georganiseerd door een erkend jeugdinitiatief of
een groepering jongeren, waarvan 2/3 van de leden jonger zijn dan 25 jaar
en in de gemeente Alken wonen.
Eenzelfde erkend jeugdwerkinitiatief of groepering van jongeren kan
slechts één keer per werkjaar een aanvraag tot projectsubsidie indienen.
De projectaanvraag bevat de doelstellingen van het project, de beoogde
doelgroep en een raambegroting. Een raambegroting is een zo nauwkeurig
mogelijk beeld van alle uitgaven en inkomsten die gepaard gaan met het
realiseren van het project.
Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus, de subsidies
worden toegekend op basis van het afgelopen werkjaar.
Eenzelfde erkende jeugdinitiatief of groepering van jongeren kan slechts
één keer per jaar een aanvraag voor projectsubsidie indienen.
Onder nieuwe initiatieven wordt verstaan:
•
Initiatieven die in de gemeente Alken activiteiten uitoefenen, die
gericht zijn op het jeugdwerkbeleid en die een pedagogische werking
kunnen aantonen.
•
Initiatieven die bewijzen van een werking kunnen voorleggen.
•
De aanvrager is een groepering van jongeren waarvan 2/3 van de
leden jonger zijn dan 25 jaar en in de gemeente Alken wonen.
Per project kan er een toelage van €125 toegekend worden. Het bedrag
van de toelage kan nooit meer dan de reële kostprijs van het project
bedragen.
Per nieuw initiatief kan er een toelage van €250 toegekend worden.

ARTIKEL 3.4: ALGEMENE SUBSIDIE
Na verdeling van de subsidies zoals omschreven onder punten 3.1, 3.2 en
3.3 blijft er een bedrag over. Dit bedrag is het subsidiebedrag dat onder dit
luik verdeeld wordt.
Het jeugdhuis krijgt 1/xde van het overgebleven subsidiebedrag waarbij x
gelijk is aan het aantal verenigingen die in aanmerking komen voor
subsidie.
Jeugdhuis
------------------aantal aanvragen

1

Als er dus bijvoorbeeld 7 verenigingen in aanmerking komen voor een
subsidie dan krijgt het jeugdhuis 1/7de van het overgebleven
subsidiebedrag na aftrek van de subsidie voor kadervorming leiding, na
aftrek van de subsidie voor kadervorming monitoren speelpleinwerking en
na aftrek van de subsidie voor nieuwe projecten en initiatieven.
Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de andere erkende
jeugdverenigingen. Dit volgens onderstaande verdeelsleutel gekoppeld aan
een puntensysteem.
Verdeelsleutel :
3.4.1 Basissubsidie
3.4.2 Ledensubsidie
3.4.3 Werkingssubsidie
3.4.4 Vormingssubsidie
3.4.5 Kampsubsidie

20%
10%
30%
15%
25%

3.4.1. BASISSUBSIDIE
20% van het resterende bedrag wordt verdeeld onder erkende
jeugdverenigingen.
Elke erkende Alkense jeugdvereniging krijgt eenzelfde bedrag toegekend.
3.4.2. LEDENSUBSIDIE
10% van het resterende bedrag wordt op een evenredige manier verdeeld
onder alle erkende jeugdverenigingen en dit in functie van hun
ledenaantal.
3.4.3. WERKINGSSUBSIDIE
30% van het resterende bedrag wordt verdeeld onder een aantal
deelgebieden volgens onderstaande verdeelsleutel
3.4.3.1
werking
3.4.3.2
werking
3.4.3.3
werking
3.4.3.4
werking
3.4.3.5
werking
3.4.3.6
werking

Gewone activiteiten

40% van het bedrag voor

Bijzondere activiteiten

20% van het bedrag voor

Extra activiteiten

15% van het bedrag voor

Tijdschrift

5% van het bedrag voor

Weekends

10% van het bedrag voor

Leidings –of bestuursvergaderingen 5% van het bedrag voor

3.4.3.7
werking

Jeugdraad

5% van het bedrag voor

3.4.3.1. GEWONE ACTIVITEITEN (40%)
Met gewone activiteiten worden bedoeld de activiteiten die in het kader van
de doelstellingen van de vereniging de leden bijeenbrengen.
Onder jeugdwerkinitiatieven wordt verstaan: verenigingen die hun leden
bijeenbrengen op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd,
die daaraan deelneemt op vrijwillige basis in de sfeer van de vrije tijd,
onder educatieve begeleiding.
Regelmaat in de bijeenkomsten is een garantie voor een goede werking.
Toekenning van punten :
- 1 x per week activiteit
leden
- 3 x per maand activiteit
leden
- 2 x per maand activiteit
- 1 x per maand activiteit
aantal leden

160 punten x aantal
120 punten x aantal
80 punten x aantal leden
3 punten per activiteit x

3.4.3.2. BIJZONDERE ACTIVITEITEN (20%)
Bijzondere activiteiten zijn activiteiten die een bijzondere inspanning (vb
grote voorbereiding, financiële last,…) vereisen van de vereniging en/of die
een zekere weerklank naar buiten hebben. Eetdagen komen niet in
aanmerking.
Activiteiten die in aanmerking komen : fuiven, ouderavond, bonte avond,
dia-foto-filmavond, opendeurdagen, optredens, voorstellingen,…
De jeugdraad moet op voorhand in kennis gesteld worden van deze
bijzondere activiteit, dit kan via de dienst vrije tijd.
Per activiteit verdient de vereniging 20 punten.
3.4.3.3. EXTRA ACTIVITEITEN (15%)
Extra activiteiten zijn activiteiten die door derden georganiseerd worden en
waaraan de vereniging deelneemt.
Bijvoorbeeld kledingophalingen, opruimacties, animatie rond de derde
wereld, …
Per activiteit verdient de vereniging 20 punten.
3.4.3.4.. TIJDSCHRIFT (5%)
Indien een vereniging een eigen tijdschrift uitgeeft, worden hier punten
voor toegekend.
Per nummer krijgt de vereniging 20 punten.
3.4.3.5. WEEKENDS (10%)
Verenigingen die leidingweekends en/of ledenweekends organiseren krijgen
hier per weekend 20 punten voor.
3.4.3.6. LEIDINGS –OF BESTUURSVERGADERINGEN (5%)
Per bestuursvergadering of leiderskring wordt er 1 punt toegekend, met
een maximum van
52 punten per jaar.
Vergaderingen van onderafdelingen worden niet betoelaagd.

3.4.3.7. VERGADERINGEN VAN DE JEUGDRAAD (5%)
Per bijgewoonde vergadering van de jeugdraad (zowel algemene
vergadering als dagelijks bestuur) krijgt de vereniging 1 punt per
aanwezige afgevaardigde.
3.4.4. VORMINGSSUBSIDIE
15% van het resterende bedrag.
Per niet-gevormde leider worden er 2 punten, per gevormde leider worden
er 3 punten toegekend.
Gevormde leider
- Opleidingen kadervorming
- Diploma pedagogisch hoger onderwijs
3.4.5. KAMPSUBSIDIE
25% van het resterende bedrag.
Verenigingen die een kamp organiseren voor de leden kunnen hiervoor
subsidies ontvangen.
Punten worden toegekend:
1 punt per lid per dag
2 punten per niet-gevormde leider of verantwoordelijke persoon
3 punten per gevormde leider
•
opleiding kadervorming
•
diploma pedagogisch hoger onderwijs
5 punten per dag dat de groep op kamp is (voor –en nawacht tellen
niet mee)
Voorwaarden waaraan een ‘kamp’ dient te voldoen:
•
Kampperiode: minimum 6 opeenvolgende dagen.
•
Aantal deelnemers: minimum 15 deelnemers.
•
Minstens 2/3 van de deelnemers aan het kamp dient in de
gemeente Alken
te wonen.
•
Hoofdverantwoordelijke: dient minimum 18 jaar te zijn.
•
Er dient een verzekering afgesloten te worden voor het kamp.
•
Er dient een EHBO-koffer aanwezig te zijn op het kamp.
Voor het aanvragen van een toelage kunnen enkel de door de dienst vrije
tijd ter beschikking gestelde formulieren gebruikt worden.
Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus, de subsidies
worden toegekend op basis van het afgelopen werkjaar.
Elke aanvraag moet volgende bijlagen bevatten: een kampprogramma, een
voorlopige deelnemerslijst, een schriftelijke overeenkomst met de
verhuurder van de verblijfplaats waaruit het exclusief gebruiksrecht blijkt
van de kampplaats, bewijsstuk van organisatie (flyer, folder, aankondiging
van het kamp in een activiteitenkalender, aankondiging van het kamp in
een ledenbrief, …).

ARTIKEL 4: GELDIGHEID
Dit reglement treedt in werking vanaf bij de start van het werkjaar op 1
september 2016.
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