Gemeentelijk subsidiereglement betreffende het beheer
van jeugdlokalen.

Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1. Begrippen.
-

-

-

Wortegem-Petegem:
de gemeente Wortegem-Petegem met de deelgemeenten Elsegem, Moregem, Ooike, Petegemaan-de-Schelde en Wortegem.
Erkend jeugdwerkinitiatief:
een jeugdvereniging die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 en 5
van het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk
jeugdwerk.
Jeugd:
kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar.
Kalenderjaar:
de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december.
Jeugdlokaal:
een infrastructuur die door een erkend jeugdwerkinitiatief permanent wordt gebruikt voor haar
reguliere werking en gelegen is op het grondgebied van de gemeente. Tot het 'jeugdlokaal'
behoren alle ruimtes die door het erkende jeugdwerkinitiatief worden benut voor de werking
(inclusief het sanitaire gedeelte en de buitenruimte) en de opslag van materiaal.

Artikel 2. Doel van dit reglement.
Het gemeentebestuur wil de financiële last, verbonden aan het beheer van de jeugdlokalen zo laag
mogelijk houden en wil op die manier het onderhoud en de zorg voor veiligheid van de jeugdlokalen
stimuleren.
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het College van Burgemeester en Schepenen
dan ook over tot de vaststelling en de toekenning van volgende subsidies, binnen de perken van de
kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting:
1. tegemoetkoming in de huurkosten;
2. tegemoetkoming in de energiekosten;
3. tegemoetkoming in de kosten voor veiligheids-, onderhouds-, verbouwings- en
herstellingswerken.
Artikel 3.
Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met
de in artikel 2 vermelde aangelegenheden, steeds het advies in van de Gemeentelijke Jeugdraad.
Artikel 4. Wie komt in aanmerking?
Elk erkend jeugdwerkinitiatief komt in aanmerking voor subsidiëring op voorwaarde dat het erkende
jeugdwerkinitiatief nog bestaat en werkt op het moment van uitbetaling. De intrekking van de
erkenning heeft verlies van het recht op subsidies tot gevolg.
Artikel 5. Aanvraag en uitbetaling.
1. De subsidieaanvraag gebeurt schriftelijk op de daartoe geëigende formulieren die ter beschikking
gesteld worden door de gemeentelijke jeugddienst. De aanvragen worden ingediend voor het
einde van het lopende kalenderjaar, en uiterlijk op 20 december van het lopende kalenderjaar.
Aanvragen die na 20 december ingediend worden, komen niet meer in aanmerking, tenzij het
College van Burgemeester en Schepenen akkoord kan gaan met de “verschoningsgrond”.
2. De subsidieaanvraag bevat minstens volgende gegevens:
- naam, adres en telefoonnummer van de hoofdverantwoordelijke(n),

- rekeningnummer van de vereniging met vermelding van de naam en het adres van de
rekeninghouder,
- naam en adres van het lokaal en naam, adres en telefoon van de eigenaar van het lokaal.
3. Erkende jeugdwerkinitiatieven wiens aanvraag onvolledig is, worden hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld. Zij krijgen vanaf dan uiterlijk 20 kalenderdagen tijd om het dossier alsnog in orde
te brengen. Doen zij dit niet binnen deze termijn, dan komen ook deze aanvragen niet in
aanmerking.
4. De uitbetaling gebeurt op bevel van het College van Burgemeester en Schepenen, door
overschrijving op de bankrekening van het erkende jeugdwerkinitiatief en uiterlijk op 15 februari
van het volgende kalenderjaar.
Hoofdstuk II. HUURSUBSIDIES.
Artikel 6. Doel van de huursubsidies.
Deze toelage is bedoeld als tegemoetkoming in de huurlasten waardoor de erkende
jeugdwerkinitiatieven die een lokaal huren aan een particuliere verhuurder, de huur o.b.v. de
huurovereenkomsten terugbetaald krijgen.
Artikel 7. Bedrag en verdeelsleutel.
Ieder erkend jeugdwerkinitiatief dat een lokaal huurt aan een particulier verhuurder, krijgt het totaal
bedrag dat in het lopende kalenderjaar aan huurlasten werd betaald, met een maximum van € 350,00
per maand. Het bedrag kan daarbij nooit hoger zijn dan de betaalde huurprijs.
Artikel 8. Bewijsstukken.
Het erkende jeugdwerkinitiatief levert bij zijn aanvraag een afdoend bewijs van betaling van de huur.
Als afdoende bewijzen worden respectievelijk beschouwd:
1. bij de eerste keer dat het erkende jeugdwerkinitiatief een aanvraag doet een kopie van door beide
partijen ondertekende huurovereenkomst, waarin duidelijk het maandelijkse huurbedrag vermeld
staat.
2. een bewijs van betaling van de huur (a.d.h.v. bankrekeninguittreksels, kwijtschriften, ...).
Hoofdstuk III. ENERGIESUBSIDIES.
Artikel 9. Doel van de energiesubsidies.
Deze toelage is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan gebruik van energie, meer
bepaald water, gas en elektriciteit.
Artikel 10. Bedrag en verdeelsleutel.
-

Ieder erkend jeugdwerkinitiatief kan jaarlijks tot maximum € 300,00 van de gemaakte
energiekosten in het lopende kalenderjaar terugbetaald krijgen.
De energiesubsidie kan nooit hoger zijn dan de reëel gemaakte kosten.

Artikel 11. Bewijsstukken.
Het erkende jeugdwerkinitiatief levert bij zijn aanvraag een afdoend bewijs. Als afdoende bewijzen
worden respectievelijk beschouwd:
o de originele facturen van het waterverbruik en de respectievelijke bewijzen van betaling.
o de originele facturen van het gasverbruik en de respectievelijke bewijzen van betaling.
o de originele facturen van het elektriciteitsverbruik en de respectievelijke bewijzen van betaling.
De facturen dienen op naam van het erkende jeugdwerkinitiatief opgemaakt te zijn.
Het bewijs van betaling gebeurt a.d.h.v. bankrekeninguittreksels, kwijtschriften, ...

Hoofdstuk IV. SUBSIDIES VOOR VEILIGHEIDS-, ONDERHOUDS- ,VERBOUWINGS- EN
HERSTELLINGSVOORZIENINGEN.
Artikel 12. Doel van de subsidies voor veiligheids-, onderhouds- , verbouwings- en
herstellingsvoorzieningen.
Deze toelage is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor veiligheid, onderhoud, verbouwingen
en herstellingen gemaakt in het lopende kalenderjaar.
Volgende kosten komen daarbij in aanmerking:
- brandverzekeringen,
- brandblussers (zowel de aankoop als het jaarlijks nazicht),
- signalisatiemateriaal,
- branddekens,
- E.H.B.O.-materiaal,
- E.H.B.O.-koffer,
- brandwerende asemmers en vuilnisbakken,
- autonome rookdetectors,
- keuring van de elektrische installaties,
- materiaal om te beveiligen (klimmateriaal, musketons, touwen, ...),
- tuinslang,
- trekkers en borstels,
- dweilen,
- bouwmaterialen,
- isolatiemateriaal,
- gereedschap,
- …
Artikel 13. Bedrag, verdeelsleutel en bewijsstukken.
-

-

Ieder erkend jeugdwerkinitiatief kan tot maximum € 500,00 aan kosten voor veiligheids- ,
onderhouds-, verbouwings- en herstellingsvoorzieningen terugbetaald krijgen. Het erkend
jeugdwerkinitiatief levert bij de aanvraag facturen of kastickets als bewijsstukken voor de
gemaakte kosten.
De subsidie voor veiligheids-, onderhouds-, verbouwings- en herstellingsvoorzieningen kan nooit
hoger zijn dan de reëel gemaakte kosten.
Hoofdstuk V. SLOTBEPALINGEN.

Artikel 14. Regeling voor overschotten en tekorten.
Wanneer de in het jaarplan bij het jeugdwerkbeleidsplan voorziene kredieten voor huursubsidies,
energiesubsidies en subsidies voor veiligheids-, onderhouds-, verbouwings- en
herstellingsvoorzieningen onvoldoende zijn, worden de aanvragen respectievelijk procentueel en
evenredig verminderd.
Overschotten van de voorziene kredieten worden toegevoegd aan de toelage van de jeugdraad die
daarmee een project ter bevordering van de jeugdwerkinfrastructuur opzet.
Artikel 15. Controle.
Het erkend jeugdwerkinitiatief aanvaardt, binnen de perken van dit reglement, verantwoording af te
leggen ten aanzien van het gemeentebestuur of de ambtenaar die daartoe werd aangesteld, over de
aanwending van de subsidies.
Indien blijkt dat het erkende jeugdwerkinitiatief onjuiste gegevens heeft verstrekt of indien de
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en
Schepenen de op grond van dit reglement toegestane subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Artikel 16. Inwerkingtreding.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2008.

Artikel 17.
Dit reglement wordt aangepast telkens een goedgekeurd jeugdbeleidsplan dit noodzakelijk maakt.
Elke aanpassing wordt op voordracht van de Gemeentelijke Jeugdraad ter goedkeuring voorgelegd
aan de Gemeenteraad.

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 mei 2008.

