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UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING: 23 oktober 2014

Aanwezig: Van Baelen Stijn- wnd. burgemeester-voorzitter
PIessers Jos, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
Coolen Paul, Dries Sylvia, Driesen Jos, Goijens Jaklien, Joosten Pierre, Kusters-Willems
Lieve, Martens Jan, Theuwissen Lieve, Thijs Ria, Van Humskerken Jacque, Van Mierlo
Lode, Vanherk Mark, Van mierlo Erik, Van montfort Jos - raadsleden
Brebels Eddie - secretaris

Afwezig: Claessens Jos - burgemeester-voorzitter
Bloemen Henri, Dingenen Christel, Peuskens Jean-Paul - raadsleden

Aanpassing reglement "toelagen voor jeugdwerkinitiatieven"

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

Gelet op de ministeriële besluiten van 25 juni 2010 en 1 oktober 2010 inzake de beleids- en
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en alle latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan
lokale besturen kunnen worden opgelegd;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;

Gelet op de omzendbrief BZl2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van de plan- en
rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de
Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid;

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2003 houdende vaststelling van het reglement subsidies
en kadervorming voor erkende jeugdwerkinitiatieven;

Gelet op het raadsbesluit van 28 december 1994 houdende vaststelling van het reglement
kampsubsidies;

Overwegende dat de gemeente de maatschappelijke rol van jeugdwerkinitiatieven op lokaal vlak
erkent en deze initiatieven financieel wil ondersteunen in hun werking;

Overwegende dat het aangewezen is om eenvormigheid in alle subsidiereglementen na te streven;



Overwegende dat in het kader van de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus kredieten binnen
één beleidsdomein kunnen verschoven worden zonder dat een budgetwijziging nodig is en de
bepaling 'binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten' dient aangepast te worden;

Gelet op het positief advies van het adviesorgaan voor jeugd van 12 september 2014.

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Artikel1: Het reglement "toelagen aan erkende jeugdwerkinitiatieven" als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kunnen toelagen voor de werking en de kadervorming verleend worden aan erkende
jeugdwerkinitiatieven tot een maximum bedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel
jaar/6490020/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen van het goedgekeurde budget van het
jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.

Artikel 2: Verklaring van termen of begrippen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

• Jeugd/Jongeren: doelgroep van 0 tot 30 jaar.
• Jeugdwerkinitiatieven: Groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven op basis van niet-

commerciêle doelen voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de
vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale
ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en die
georganiseerd worden door jongeren, particuliere jeugdverenigingen of lokale openbare
besturen.

• Kadervorming: De samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en
toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van
jeugdwerkin itiatieven.

• Jeugdkamp: Een zelf georganiseerd verblijf (minimum 4 overnachtingen en 10 deelnemers)
op een zelf-ingerichte plaats of jeugdverblijfsaccommodatie met een invulling zoals
beschreven bij jeugdwerkinitiatieven in de periode van 15 juni tot 31 augustus.

Artikel 3: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toelage in het kader van dit reglement moet het
jeugdwerkinitiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Op regelmatige basis activiteiten (minimaal 10 per werkjaar) voor jongeren organiseren en
zich richten op ontspanning, vorming, informatie of kunstbeoefening in groepsverband.

• Opgericht zijn door private personen en geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben.
• Minstens 10 leden hebben.
• De zetel in Bocholt hebben en de werking hoofdzakelijk richten op de Bocholter
gemeenschap.

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor haar leden
afgesloten hebben.

• Minstens één kalenderjaar bestaan.
• Jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en activiteiten indienen en ermee akkoord
gaan dat de werking door het gemeentebestuur kan gecontroleerd worden

Artikel 4: Erkenning en betoelaging
Erkenning
Initiatieven die erkend wensen te worden, kunnen op elk moment van het jaar een gemotiveerde
aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het College van burgemeester en schepenen beslist, na
advies van het adviesorgaan voor jeugd, of het initiatief voldoet aan de voorwaarden (artikel 3) binnen
een termijn van 3 maanden en erkent ze als jeugdwerkinitiatief.
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Betoelaging
a. Procedure
Erkende initiatieven die een toelage wensen te ontvangen sturen voor 15 september van elk jaar de
vereiste documenten voor het bekomen van de toelage naar het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur controleert de ingediende stukken en kan desgewenst bijkomende informatie
opvragen.
Het college beslist na advies van de jeugddienst en keert de toelage uit voor 31 december van
hetzelfde jaar.
De toelage die ingeschreven is in een bepaald kalenderjaar is de toelage voor de werking van dat
kalenderjaar maar wordt berekend op basis van de werking van het voorgaand werkjaar.

Speelplein- en jeugdhuiswerkingen krijgen een nominatief toegekende toelage aangezien hun werking
moeilijk te vergelijken is met andere jeugdwerkinitiatieven. Zij komen wel in aanmerking voor de
kadervormingstoelage en de jeugdkamptoelage.

b. Toelage
Volgende toelagen kunnen toegekend worden:
• Vaste werkingstoelage (basisbedrag).
• Variabele toelage (op basis van het aantal leden, de activiteiten en de huur).
• Kadervormingstoelage.
• Jeugdkamptoelage.

Voor de vaste en variabele werkingstoelage wordt een basisbedrag van € 10.100,00 verdeeld.
Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex.

Voor de vaste werkingstoelage wordt 29% van het basisbedrag op evenredige wijze over alle
jeugdwerkinitiatieven die op regelmatige wijze een toelage aanvragen, verdeeld.

De variabele toelage wordt opgesplitst in 3 onderdelen:
• De ledentoelage bestaat uit maximum 29% van het basisbedrag. Dit bedrag wordt over alle

jeugdwerkinitiatieven verdeeld op basis van hun ledenaantal. Het ledenaantal bestaat uit alle
personen (leiding + leden) waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten. De verzekeringspolis
en de ledenlijst worden als controlemiddel gehanteerd.

• De variabele werkingstoelage bestaat uit maximaal 39% van het basisbedrag. Deze
werkingstoelage wordt verdeeld volgens het volgende puntenstelsel:
Per activiteit wordt een puntentotaal toegekend hiervoor worden de punten per onderdeel van de
activiteit vermenigvuldigd het aantal leden per onderdeel
Alle activiteiten van het jeugdwerkinitiatief komen in aanmerking (spelnamiddag, ouderbezoek,
11.11.11- actie deelname, ... ) met uitzonderingen van:
• Activiteiten die als hoofdoeistelling het verwerven van inkomsten hebben: fuiven,

papierophalingen, eetdagen, ....
• Jeugdvakanties (kampen, bivak) aangezien deze al middels het reglement "toelagen voor

jeugdvakanties" ondersteund worden.
• Kadervormingsactiviteiten aangezien deze middels het onderdeel kadervormingstoelage

ondersteund worden.
• Vergaderingen.

Elke activiteit moet een minimumduur hebben van 2 uur en wordt als volgt onderverdeeld:
ochtendactiviteit, namiddagactiviteit, avondactiviteit, overnachting met de groep. Voor elke
onderdeel wordt 1 punt toegekend.

Enkel leden en leiding komen in aanmerking (dus niet: oud- leden, bezoekers, ouders) en voor
elk aanwezig lid wordt 1 punt per onderdeel toegekend.

Het totaal aantal gescoorde punten van de activiteiten per jeugdwerkinitiatief wordt samengeteld.
Het basisbedrag wordt dan gedeeld door het totaal aantal punten. Elk punt vertegenwoordigt dan
een gedeelde waarde van de totaalsom . De gedeelde waarde van 1 punt wordt dan weer voor
ieder jeugdwerkinitiatief vermenigvuldigd met het respectievelijk aantal gehaalde punten. Het
product stelt dan het bedrag voor (variabele subsidie).



De punten worden toegekend op basis van de informatie die de jeugdwerkinitiatieven bezorgen
aan het gemeentebestuur.

• De huurtoelage bestaat uit maximaal 3% van het basisbedrag. Dit bedrag wordt verdeeld over de
jeugdwerkinitiatieven die huur dienen te betalen voor het gebruik van hun lokalen en procentueel
verdeeld naargelang de hoogte van de huur die betaald wordt.
Bij het aanvragen van deze toelage dient het huurcontract voorgelegd te worden.

Voor de kadervormingstoelage wordt een basisbedrag van € 5.200,00 verdeeld.
Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex.
Voorwaarden:
• de cursussen moeten worden georganiseerd door een landelijk erkende jeugdorganisatie;
• de leeftijd der deelnemers mag niet hoger zijn dan 35 jaar;
• Jeugdleider zijn bij een jeugdwerkinitiatief in de gemeente Bocholt.
Aanvraag: Jaarlijks dient elk jeugdwerkinitiatief dat aanspraak wil maken op een
kadervormingstoelage een ingevuld attest "bewijs van deelname" ingevuld door een landelijk erkende
organisatie af te leveren. De informatie beslaat de periode van één werkjaar lopende van 1 september
tot 31 augustus.
Het formulier moet, vergezeld van de bewijsstukken van deelname opgemaakt door de inrichtende
organisatie, worden overgemaakt aan het gemeentebestuur voor 15 september van elk jaar.
Uitbetaling: Het volledige inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald en op de rekening van het
jeugdwerkinitiatief overgeschreven. Mocht echter op 15 september blijken dat het basisbedrag
overschreden wordt, dan zal de toelage per deelnemer procentueel verminderd worden, tot het
basisbedrag bereikt wordt.

Voor de jeugdkamptoelage wordt een basisbedrag van € 5.300,00 verdeeld.
Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex.

Het basisbedrag jeugdkamptoelage wordt over de jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag indienen,
als volgt verdeeld:
Basisbedrag vermenigvuldigd met het aantal overnachtingen per jeugdwerkinitiatief, gedeeld door het
aantal overnachtingen van alle jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag indienen, geeft de toelage per
jeugdwerkinitiatief.
Het aantal overnachtingen is het aantal deelnemers (leden, leiding en kookploeg), vermenigvuldigd
met het aantal nachten dat ze op het jeugdkamp verblijven.

Artikel 5: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Wanneer de
aanvrager de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de verplichte
verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is hij
krachtens de wet gehouden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de toelage.

Verenigingen die werkingstoelagen via een ander gemeentelijk reglement verkrijgen of wiens
werkingstoelage nominatief is opgenomen in het budget kunnen via dit reglement geen toelage krijgen
met uitzondering van de kamp- en kadervormingstoelage.

Indien de vereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de
toelage, ten aanzien van het gemeentebestuur of het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt nog enige
openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling
van de toelage opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft voldaan.
De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van de criteria, alle onvoorziene gevallen en
betwistingen na advies van het adviesorgaan voor jeugd.
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Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en de raadsbesluiten houdende
"subsidies en kadervorming voor erkende jeugdwerkinitiatieven" van 18 december 2003 en het
raadsbesluit houdende "reglement kampsubsidies" van 28 december 1994 op te heffen.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de jeugddienst, het adviesorgaan voor jeugd en
de financiële dienst.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

de secretaris

Voor eensluidend afschrift

de wnd. voorzitter
(get.) Stijn Van Baelen

de wnd. burgemeester
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