UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 30 december 2013
Goedkeuring van het reglement projectsubsidies jeugdinitiatieven.

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 projecten gericht op jeugdinitiatieven
wordt goedgekeurd als volgt.
Projectsubsidie jeugdinitiatieven
Art. 1.: Definitie en voorwaarden
Het project moet voldoen aan volgende voorwaarden:
•
een uitzonderlijk, experimenteel of vernieuwend initiatief dat een kwalitatieve
meerwaarde betekent voor de stad Scherpenheuvel-Zichem;
•
een in tijd beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen de tijdspanne van maximaal 12
maanden;
•
het toont duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een
groter organisatorisch geheel, dan moet het ingediende project getuigen van een
grote zelfstandigheid en herkenbaarheid.
Het project richt zich naar kinderen of jongeren:

•
•

duidelijk en exclusief naar de doelgroep van 3 tot en met 25 jaar;
deze doelgroep moet voor 80% bestaan uit inwoners van Scherpenheuvel-Zichem,
behoudens bij grensoverschrijdende samenwerking in welk geval de doelgroep
evenredig gespreid is.
De doelstelling, het onderwerp en de methode van het project:
•
sluiten duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en/of jongeren;
•
zijn georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli
voor meer democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en
creativiteit duidelijk blijken.
Het project wordt georganiseerd door:
•
jeugdwerkinitiatieven al dan niet lid van de jeugdraad;
•
de jeugdraad zelf;
•
de jeugddienst;
•
individuele personen;
•
een groep jongeren die zich in een occasioneel verband rond dit project organiseren.
Op elke communicatiedrager van het project wordt het logo van het stadsbestuur en de
jeugdraad aangebracht en de vermelding "i.s.m. het stadsbestuur en de jeugdraad van
Scherpenheuvel-Zichem”. De logo’s wordt aangeleverd.
Art. 2: Beperkingen
•
eenzelfde of zeer soortgelijk project kan maximaal drie edities gesubsidieerd worden;
•
jeugdmuziekfestivals vallen niet onder het toepassingsgebied van onderhavig
subsidiereglement.
•
het project mag geen commercieel oogmerk hebben.
Art. 3: Bewijsstukken
De aanvrager voegt bij zijn aanvraagdossier volgende bewijsstukken toe:
•
de algemene voorstelling en de ontstaansgeschiedenis, het programma, de locatie, de
datum en de waarde van het project. Dit dient tevens door de initiatiefnemers
voorgesteld te worden op een vergadering van de jeugdraad;
•
omdat projecten heel uiteenlopend kunnen zijn, wordt elk project door de jeugdraad
beoordeeld aan de hand van alle criteria vermeld onder artikel 1;
•
na afloop van het project een kort verslag en een gedetailleerde afrekening
betreffende het gebruik van de subsidie. De bundel met de bewijsstukken moet binnen
een periode van 2 maanden na afloop van het project ingeleverd worden.
Art. 4: Subsidiebedrag
Er geldt een maximumsubsidie van € 250 per project.
De aanvrager geeft aan waarvoor hij de gevraagde subsidie zal gebruiken.
Art. 5: Budget
Voor de uitbetaling van de projectsubsidie jeugdinitiatieven voorziet de gemeente jaarlijks
een bedrag van € 1.000.
Art. 6: Termijnen
Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies, moet de aanvraag ten minste 2 maanden
vóór de aanvang van het project ingediend worden.
De subsidie wordt overgemaakt op de financiële rekening van de aanvrager na goedkeuring
door het college van burgemeester en schepenen en dit 50 dagen na indiening van de
bewijsstukken.
Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden
Art. 7: 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.

