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Het huidige subsidiereglement voor jeugd loopt eind dit jaar af. De voorbije jaren
bleek het reglement niet altijd goed werkbaar en een log instrument voor de
verenigingen. Bepaalde onderdelen waren achterhaald of de correspondentieadressen
klopten niet.
Daarom werd er begin dit jaar een werkgroep samengesteld met leden van de
jeugdraad, jeugdverenigingen en de schepen van jeugd om een nieuwe versie op te
maken.
Een van de belangrijkste voorstellen tot verandering is om enkele reglementen uit
elkaar te trekken. Soms omdat er geen rechtstreeks (geldelijke) subsidies aan
gekoppeld zijn of omdat het beter werkbaar is.
Bij het algemeen subsidiereglement voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen werden
vooral zaken vereenvoudigd of duidelijker gemaakt. Voor het indienen van
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bewijsstukken en formulieren wordt er vanaf nu ook online gewerkt.


Belangrijkste wijzigingen algemeen reglement:
o Investeringen in lokaal en duurzaam materiaal werden samengevoegd, omdat
deze 2 zaken sowieso moeilijk op te splitsen waren.
o Bij de subsidie openbaar vervoer werd de meldingsplicht vooraf afgeschaft
omdat deze geen meerwaarde heeft.
o De termijnen van indienen werden aangepast, zodat dit beter aansluit bij de
werkjaren van de verenigingen en zodat de uitbetaling via de financiële dienst
vlotter verloopt.
o Het reglement kopieservice en kampvervoer werd afgesplitst omdat er hier
geen rechtstreekse financiële steun aan vasthangt.
o De subsidie kadervorming werd losgekoppeld van het algemeen reglement
omdat dit van toepassing is op individuele personen.
o De project- en startsubsidie werd ook losgekoppeld omdat die niet enkel van
toepassing zijn op de traditionele erkende verenigingen. Ook nieuwe startende
verenigingen of projectgroepen kunnen hier gebruik van maken.
o De gebouwen waar jeugdverenigingen in gehuisvest zijn, zijn momenteel
allemaal eigendom van de gemeente. Het huidige subsidiereglement voor huur
en energie schaffen we dan ook af. De gemeente neemt de energiecontracten
van alle jeugdverenigingen over en staat zelf in voor de betaling. Zo kan het
verbruik beter gemonitord worden en kan er gekeken worden of er
energiebesparende maatregelen nodig zijn. Ook de problemen met laattijdige
betalingen en foutieve facturatieadressen worden zo opgelost.
o Het onderdeel uitleendienst/spelotheek kan geschrapt worden, aangezien hier
een apart reglement voor bestaat.

Relevante documenten




Oud reglement
Nieuwe reglementen
Verslag jeugdraad

Publieke stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit
Enig artikel: De gemeenteraad beslist om de nieuwe subsidiereglementen voor de jeugd goed
te keuren en het nieuwe referentiejaar te laten starten op 1 september 2019.
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