UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 30 december 2013
Goedkeuring van het reglement huursubsidies.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters:
Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Sara De Kock, Allessia Claes, Martine Vancauwenbergh: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het decreet van 06.07.2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 21.12.2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 09.11.2012 houdende de bepaling van de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 01.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Sofie Coomans, Hans Verboven, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Kenny Peeters
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Het reglement met betrekking tot de subsidiering van de huurkosten van jeugdinitiatieven die
op de particuliere markt huren wordt goedgekeurd als volgt.
Huursubsidies voor jeugdinitiatieven
Art. 1: Voorwaarden
Een door het college van burgemeester en schepenen erkend jeugdwerkinitiatief kan
aanspraak maken op een subsidie voor de huurkosten van een niet-gemeentelijk gebouw of
lokalen waarin de gewone activiteiten van de vereniging plaatsvinden. De huursubsidies
worden berekend op basis van een aantal gegevens van het afgelopen werkjaar. Een
werkjaar loopt van 1 september van het afgelopen kalenderjaar tot 31 augustus van het
lopende kalenderjaar.
De subsidie draagt uitsluitend bij aan de goede werking van het jeugdwerkinitiatief.
Het jeugdwerkinitiatief heeft geen geschikt lokaal dat door de stad wordt voorgesteld
geweigerd.

Het gehuurde gebouw of lokaal wordt exclusief gebruikt door de aanvrager voor de werking
van het jeugdwerkinitiatief.
Art. 2: Bewijsstukken
De aanvrager gebruikt het standaard aanvraagformulier en standaard
berekeningsprogramma voor het indienen van de subsidieaanvraag en voegt de gevraagde
bewijsstukken toe:
•
bijlage 1: meest recent financieel verslag;
•
bijlage 2: een kopie van de huurovereenkomst voor het betreffende gebouw of lokaal
– geregistreerd of minstens voor echt verklaard;
•
bijlage 3: betalingsbewijzen van de huurprijs.
Art. 3: Budget
Voor de uitbetaling van de huursubsidie voorziet de gemeente jaarlijks een bedrag van €
750. De berekening gebeurt op basis van de verdeelsleutel in artikel 4 van dit reglement.
Art. 4: Berekening
Voor de eindberekening van de subsidie wordt er per jeugdwerkinitiatief een maximale
huurprijs van 6 maand in rekening genomen. Hierin onderscheiden we:
•
jeugdwerkinitiatieven met een zekere commerciële werking (jeugdhuizen/-clubs): deze
worden tegen 70% gerekend
•
jeugdwerkinitiatieven zonder commerciële werking (jeugdverenigingen en
jeugdwerkinitiatieven rond kunstbeoefening en vaardigheden): deze worden tegen
100% gerekend
Totaal huur jeugdwerkinitiatief
x budget = Toelage
Totaal huur alle jeugdwerkinitiatieven
De toelage kan het totaalbedrag dat een jeugdwerkinitiatief betaalt voor 6 maanden aan huur
in één kalenderjaar niet overstijgen.
Art. 5: Termijnen
Een aanvraag tot huursubsidie gebeurt jaarlijks ten laatste op 15 oktober en heeft weerslag
op het afgelopen werkjaar van het jeugdwerkinitiatief.
De subsidies worden overgemaakt op de financiële rekening van de aanvrager vóór 31
december van het jaar waarin ze werden aangevraagd.
Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden.
Art. 6: Controle en bezwaar
De aanvrager kan voor eenzelfde doel geen subsidies aanvragen bij andere stedelijke
diensten.
Alle aanvragers zijn verplicht alle extra informatie te verstrekken op vraag van het
stadsbestuur.
Jeugdwerkinitiatieven die wensen gebruik te maken van de subsidie zullen hun boekhouding
steeds ter inzage en controle beschikbaar houden. Indien blijkt dat onjuiste gegevens
werden verstrekt, of dat de voorwaarden van de reglementering niet werden voldaan, kan
het college van burgemeester en schepenen beslissen om geen toelage toe te kennen of de
op grond van dit reglement toegestane toelage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.
Er kan bij het college van burgemeester en schepenen schriftelijk bezwaar ingediend worden
tegen een weigering of het uitblijven van een beslissing.
Art. 2.

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2014.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

