Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting : 28 NOVEMBER 2011
Aanwezig : Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
Mevr E. Kindt, H. Delameilleure, J. Goethals, W. Marchand, Schepenen;
Mevr. R. Vanwalleghem, OCMW-voorzitter
J. Goddyn, G. Huyghe, M. Derho, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T.
Handsaeme, Mevr. E. Vandenberghe, L. Goddyn, Mevr. D. Snaet, Mevr. J. Van
Doorne, S. Bogaert, L. Vanderper, M. Missinne en O. Tavernier, leden;
I. Vandenbussche, Secretaris
Verontschuldigd: G. Huyghe, raadslid
Dagorde : Punt 7. Gemeentelijke Jeugddienst – Goedkeuren aanpassing reglement voor erkenning en
subsidiëring van het Jeugdhuis

DE GEMEENTERAAD :
Gelet op het Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd op 11
juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003, gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006;
Gelet op het jeugdbeleidsplan 2008-2010, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van
17 december 2007, goedgekeurd door de Vlaamse Minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel op
30 januari 2008;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 2 maart 2009 houdende goedkeuring van het
algemeen subsidiereglement jeugdwerkbeleidsplan;
Overwegende dat een afzonderlijke reglementering voor erkenning en subsidiëring van het
jeugdhuis werd opgesteld op 5 oktober 2009;
Overwegende dat ook een subsidiëring moet worden voorzien, analoog aan de overige
jeugdbewegingen voor groot onderhoud en eventueel nieuwbouw;
Gelet op het schriftelijk gunstig advies van de Jeugdraad van 1 september 2011;
Gezien dit reglement aan de gemeenteraad ter goedkeuring dient voorgelegd;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gaat over tot de stemming:

Stemden voor: Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Mevr E. Kindt, H. Delameilleure, J. Goethals, W.
Marchand, J. Goddyn, M. Derho, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T. Handsaeme, Mevr. E.
Vandenberghe, L. Goddyn, Mevr. D. Snaet, Mevr. J. Van Doorne, S. Bogaert, L. Vanderper,
M. Missinne en O. Tavernier, leden;
BESLUIT : eenparig
Ar.1. Het reglement voor erkenning en subsidiëring van een jeugdhuis in het kader van het
jeugdwerkbeleidsplan, zoals weergegeven in bijlage, wordt goedgekeurd.
Art.2. Dit besluit wordt bekendgemaakt.
Art.3. Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit.
REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN HET
LICHTERVELDSE JEUGDHUIS
I. Algemene bepalingen
Artikel.1.Het gemeentebestuur van Lichtervelde kan jaarlijks subsidies verlenen aan het erkende
jeugdhuis,
binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting. Dat gebeurt na advies van de
jeugdraad. Beslissingen waarbij afgeweken wordt van het advies van de jeugdraad, dienen
gemotiveerd te worden.
Artikel.2.De erkenning en de subsidiëring gebeuren volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd.

II. Toepassingsgebied
Artikel.3.Dit reglement is enkel van toepassing op het plaatselijk erkende jeugdhuis.
III. Voorwaarden voor erkenning
Artikel.4.- Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of een vereniging erkend kan worden
als jeugdhuis. Dat gebeurt na advies van de jeugdraad. Binnen het bestuur van de jeugdraad kan
hiervoor een werkgroep opgericht worden, die het advies voorbereidt.
Artikel.5.Om erkend te worden en te blijven moet een jeugdhuis voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. kwalitatieve socio-culturele jeugdactiviteiten (ontmoeting, spel, creatieve activiteiten,
amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening) organiseren in de
gemeente Lichtervelde, die openstaan voor de plaatselijke jongeren;
2. door opvang en begeleiding de integratie bevorderen van maatschappelijk achtergestelde kinderen
en jongeren;
3. opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken, de werking dient dus
onbaatzuchtig en recreatief te zijn en tijdens de vrije tijd te gebeuren;
4. de werking van het jeugdhuis dient doorlopend geregeld te zijn en gespreid over ten minste 8
maanden per jaar. Het jeugdhuis moet minimum 1dag per week gedurende minimum 5 uren per dag
open zijn voor alle leden.
5. de leiding of het bestuur van het jeugdhuis moet uit minimum 5 leden bestaan, waarvan de helft
jonger dan 25 jaar en één of meer verantwoordelijke meerderjarigen. Zeker maandelijks moet de
leiding of het bestuur samenkomen voor planning en evaluatie van de werking;
6. de leiding of het bestuur van het jeugdhuis moet op zelfstandige wijze het beleid en de
programmatie bepalen, de financiën beheren en een boekhouding voeren volgens de geldende normen.
De autonomie van het jeugdhuis moet blijken uit verslagen van bestuursvergaderingen en/of uit de
werkingsverslagen;
7. het bestuur dient de administratieve en financiële controle van de gemeente te aanvaarden. De
boekhouding, en de verzekeringspolis dienen steeds ter inzage te liggen voor het College van
Burgemeester en Schepenen en de jeugdraad.
IV. Aanvraag tot erkenning
Artikel.6.De aanvraag wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, die deze voor
advies overmaakt aan de jeugdraad. Deze aanvraag omvat volgende documenten:
1. een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel;
2. de samenstelling van het bestuur (minimum 4) met vermelding van de naam, de voornaam,
geboortedatum en het adres van de bestuursleden;
3. eventueel een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten die reeds
gerealiseerd zijn.
V. Einde van de erkenning
Artikel.7.Er komt een einde aan de erkenning van het jeugdhuis wanneer het jeugdhuis gedurende 2
opeenvolgende jaren geen activiteiten heeft ingericht die betrekking hebben op het nagestreefde doel;
VI. Subsidiëring
Artikel.8.- Er zijn vier soorten subsidies:
1. basissubsidie
2. infrastructuursubsidie
3. werkingssubsidie
4. onderhoudssubsidie
1. Basissubsidie
Het erkend jeugdhuis kan een basissubsidie krijgen van € 500 mits elk artikel van dit reglement wordt
nageleefd.
2. Infrastructuursubsidie
Het erkende jeugdhuis ontvangt een infrastructuursubsidie van € 500. Deze subsidie wordt aangewend
om kleine werken aan de infrastructuur uit te voeren of huur te betalen.
3. Werkingssubsidie
Het totale krediet van € 500 wordt verdeeld op basis van het inrichten van jeugdactiviteiten,
omschreven in artikel 5.1.
Per activiteit ontvangt men € 50 op voorwaarde dat een formulier wordt ingevuld met daarop vermeld:
datum, plaats, omschrijving van de activiteit en de uitnodiging.
Om aanspraak te maken op het volledige krediet worden er minstens 10 activiteiten georganiseerd.

4. Onderhoudssubsidie
De onderhoudssubsidie is een tegemoetkoming aan het erkende jeugdhuis voor de kosten die
verbonden zijn aan het groot onderhoud en grote herstellingen van het jeugdhuis. Deze werken dragen
bij tot een veilig, net en hygiënisch jeugdhuis.
Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de werken, gespreid over 2 jaren, met een maximum van
€ 5000. De uitbetaling gebeurt op voorlegging van alle ingestuurde facturen.
De aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze
aanvraag kan 1 maal gebeuren om de 6 jaar. Bij nieuwbouw kan men deze subsidie aanvragen 12 jaar
na de eerste ingebruikname.
Artikel.9.De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidies dient te gebeuren voor 1 oktober van het
subsidiejaar. Geschiedt dit niet, dan vervallen de subsidies, doch niet de erkenning. De vereniging
dient een aanvraagformulier in, ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur via de jeugddienst.
VII. Controle
Artikel.10.Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde controle laten uitvoeren op
de besteding van de subsidies. Als blijkt dat een jeugdhuis onjuiste gegevens heeft verstrekt en
daardoor onterecht een erkenning of subsidies heeft gekregen, kan het College van Burgemeester en
Schepenen de voorziene subsidies schrappen of terugvorderen.
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