Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting: 30 JANUARI 2012
Aanwezig: Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
Mevr E. Kindt, H. Delameilleure, J. Goethals, W. Marchand, Schepenen;
Mevr. R. Vanwalleghem, OCMW-voorzitter
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;
I. Vandenbussche, Secretaris
Verontschuldigd: G. Huyghe, raadslid
Dagorde: Punt 3: Gemeentelijke Jeugddienst – Goedkeuren wijziging algemeen
subsidiereglement - Investeringssubsidie
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 2011-2013, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van
25 oktober 2010, goedgekeurd door de Vlaamse Minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel op 26
november 2010:
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 4 maart 2002 houdende goedkeuring van het
algemeen subsidiereglement jeugdwerkbeleidsplan, zoals aangepast bij besluit van 2 maart 2009 en 31
januari 2011;
Overwegende dat de gestegen bouwkosten een verhoging van de investeringssubsidie
noodzakelijk maken en een reglement nodig is om de diverse situaties van de diverse
jeugdbewegingen afzonderlijk te kunnen beoordelen en er ook een aanpassing van de terminologie
noodzakelijk is in hoofdstuk 7;
Gelet op het gunstig advies van de Jeugdraad van 16 december 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 algemeen subsidiereglement 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.
Namens de Gemeenteraad :

In opdracht :
De Secretaris,
(get.)
I. VANDENBUSSCHE

De Voorzitter - Burgemeester,
(get.)
R. BEEUSAERT-PATTYN
Voor eensluidend afschrift :

De Secretaris,

De Burgemeester,

I. VANDENBUSSCHE

R. BEEUSAERT-PATTYN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1.1.

Binnen de grenzen van de voorziene kredieten op de gemeentebegroting kan
het gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor:
de werking, het kamp, projecten, kadervorming, infrastructuur en
investeringen.

Art. 1.2.

Definitie jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van nietcommerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op
vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en
georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of
provinciale openbare besturen
Een jeugdbeweging moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- Actief ledenbestand: 2/3 tussen de 6 en 25 jaar, 2/3 inwoner van
Lichtervelde, ten minste 1 verantwoordelijke ouder dan 18.
- De activiteiten: groepsgericht, sociaal cultureel, in de vrije tijd en onder
begeleiding.
- De organisatie is niet partijpolitiek gericht en moet tenminste aan drie van
de volgende functies voldoen:
 ontmoeting
 spel
 creatieve activiteiten
 amateuristische kunstbeoefening
 dienstverlening
 werken aan structuurverandering
 integratie maatschappelijk achtergestelden.
- Grondgebied: de gemeente Lichtervelde
- Periode: actieve en doorlopende werking tussen 1 september en 31
augustus van het volgende jaar.

HOOFDSTUK 2: WERKINGSSUBSIDIE
Art. 2.1.

Begrippen
Begeleider: een verantwoordelijke persoon, belast met het animeren en
begeleiden van kinderen en jongeren in een erkende jeugdvereniging;
Kadervorming: De samenhangende opleiding en begeleiding van de
verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn
met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.
Activiteit:
De activiteit vormt één geheel en vindt plaats op één afzonderlijke dag.
Minstens één van deze volgende acht functies komt tijdens de activiteit aan
bod: ontmoeting, kadervorming, vorming, recreatief spel, amateuristische
kunstbeoefening, dienstverlening, werken aan structuurverandering,
bevorderen van integratie en begeleiding van groepen die voornamelijk uit
maatschappelijke achtergestelde kinderen en jongeren bestaan.
Een activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden m.b.t. duurtijd:
 een bestuursvergadering minstens 2u
 een halve dagactiviteit minstens 3u
 een avondactiviteit minstens 2u

Art. 2.2.

Art. 2.3.

 een volledige dagactiviteit minstens 6u en vangt ten laatste om 11.00 u aan.
Het organiseren van fuiven en alle organisatorische werkzaamheden komen
hiervoor niet in aanmerking.
Meerdaagse activiteiten:
De meerdaagse activiteit vormt één geheel en spreidt zich uit over minstens 2
dagen. De meerdaagse activiteit telt minimaal 1 overnachting en maximaal 4
overnachtingen.
Een meerdaagse activiteit kan zich richten naar de leden en/of de leiding;
Een meerdaagse voorbereiding op de meerdaagse activiteit, ter plaatse en enkel
gericht naar de begeleidingsploeg wordt ook in aanmerking genomen;
Per erkende jeugdvereniging kunnen verschillende meerdaagse activiteiten
gesubsidieerd worden voor zover deze plaats vinden op een verschillende
verblijfsplaats of voor zover een apart weekendprogramma kan worden
voorgelegd.
De leefweek wordt aanzien als een meerdaagse activiteit.
Aanwezigheid op de jeugdraad:
De aanwezigheid wordt per jeugdvereniging geteld, niet per vertegenwoordiger
van een jeugdvereniging.
De werkingssubsidie wordt berekend op basis van de volgende
werkingscriteria, te vervullen binnen één werkjaar:
 leden: per lid: 1 punt
 begeleiding: per begeleider zonder attest: 4 punten
met animator-attest of gelijkgesteld:
8 punten
met hoofdanimator-attest of gelijkgesteld:
10 punten
met instructeur-attest of gelijkgesteld:
12 punten
met hoofdinstructeur-attest of gelijkgesteld: 14 punten
verpleegkundige of pedagogische diploma’s vallen onder categorie van
hoofdanimator-attest.
extra per leid(st)er met geldig EHBO-brevet: 2 punten
 kadervorming, per deelname per lid aan een nationaal erkend
kadervormingsinitiatief: 5 punten
 per aanwezigheid op jeugdraad, per vereniging: 3 punten
 per leid(st)ers- of bestuursvergadering (kern): 3 punten, max. 1/week
 gewone activiteiten per afdeling: 5 punten
 uitgave van een plaatselijk tijdschrift dat minstens 3 maal per jaar
verschijnt: 20 punten
 meerdaagse activiteiten met als regel dat 1 overnachting telt voor 2
punten en 1 dagactiviteit voor 5 punten.
activiteit met 1 overnachting: 12 punten
(= 2 dagactiviteiten + 1 overnachting)
activiteit met 2 overnachtingen: 19 punten
activiteit met 3 overnachtingen: 26 punten
activiteit met 4 overnachtingen: 33 punten
Procedure:
Vóór 30 september dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v.
het voorbije werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen
op de jeugddienst. Deze aanvraag bevat minstens:
- een lijst met namen, adressen en leeftijden van leden en bestuursleden;
- activiteitenverslag: een lijst van de ledenactiviteiten met vermelding van de
data;
- een lijst van deelname aan activiteiten en vergaderingen van de jeugdraad;
deelname aan gemeentelijke initiatieven; deelname aan activiteiten in
samenwerking met gemeentelijke adviesraden;

Art. 2.4.

- het rekeningnummer van de vereniging;
- naam van de persoon die de aanvraag heeft ingediend.
Het terzake voorziene begrotingskrediet wordt procentueel verdeeld volgens
het behaalde aantal punten. Het College van Burgemeester en Schepenen kent
in de loop van de maand december de werkingssubsidies toe.

HOOFDSTUK 3: KAMPSUBSIDIE
Art. 3.1.

Art. 3.2.

Art. 3.3.

Minimumvoorwaarden om kampsubsidies te ontvangen:
- minstens 5 overnachtingen
- minstens 10 leden nemen deel
- minstens 2/3 van de deelnemers is jonger dan 25 jaar, deelnemer is een lid
of vaste begeleider, leden van de kookploeg zijn geen deelnemers.
- er is minstens 1 begeleider aanwezig ouder dan 18 jaar
- de hoofdverantwoordelijke van het kamp is minstens 18 jaar oud
- afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.
Procedure:
Vóór 30 september dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v.
het voorbije werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen
op de jeugddienst. Deze aanvraag bevat minstens:
- een aanwezigheidslijst van leden en begeleiding;
- een kopie van de afgesloten verzekering;
- kampperiode;
- naam en geboortedatum van de hoofdverantwoordelijke.
Per jeugdvereniging kunnen verschillende kampen gesubsidieerd worden, mits
ze op een verschillende plaats georganiseerd worden.
Een meerdaagse voorbereiding op een kamp, ter plaatse en enkel gericht naar
de begeleidingsploeg (cfr. voorkamp) wordt in aanmerking genomen bij de
werkingssubsidie.
Het terzake voorziene begrotingskrediet wordt als volgt verdeeld:
Voor de kampen tijdens de zomervakantie ontvangt de jeugdvereniging
éénmalig een forfait van € 500 voor de algemene organisatie van het kamp.
De rest van het bedrag wordt procentueel verdeeld volgens het aantal nachten x
het aantal personen van zowel winter- als zomerkampen.
Het College van Burgemeester en Schepenen kent in de loop van de maand
december de kampsubsidies toe.

HOOFDSTUK 4: PROJECTSUBSIDIES
Art. 4.1.

Art. 4.2.

Onder een project wordt verstaan elke welomschreven jeugdwerkactiviteit:
- met een openbaar karakter en voor iedereen toegankelijk,
- met goed omlijnde doelstellingen,
- zonder politieke of religieuze inslag.
Procedure:
Vóór 30 september dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v.
het voorbije werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen
op de jeugddienst. Deze aanvraag bevat minstens:
- plaats en datum van het project;
- een duidelijke en gemotiveerde uiteenzetting van het project zodat kan
worden nagegaan of de aanvraag voldoet aan de definitie van een project
zoals bepaald in artikel 4.1.;
- het programma;

Art. 4.3.

- bankrekeningnummer.
Naar aanleiding van bovenstaande kosten kan per project een bedrag worden
toegekend van € 150. Indien het begrotingskrediet ontoereikend is, wordt dit
bijgestuurd bij de begrotingswijziging zodat elk project € 150 ontvangt voor
zover de aanvraag om subsidie tijdig, dus vóór 30 september werd ingediend.
Het College van Burgemeester en Schepenen kent in de loop van de maand
december de projectsubsidies toe.

HOOFDSTUK 5: SUBSIDIES KADERVORMING
Art. 5.1.
Art. 5.2.

Art. 5.3.

Art. 5.4.

Art 5.5.

Binnen de grenzen van de voorziene kredieten op de gemeentebegroting kan
het gemeentebestuur subsidies verlenen voor kadervorming.
Voor betoelaging komen in aanmerking: alle jongeren tussen 12 en 25 jaar die
zich engageren in het jeugdwerk te Lichtervelde. Onder jeugdwerk komen
volgende initiatieven in aanmerking:
- iedere plaatselijke jeugdbeweging;
- plaatselijke jeugdhuizen;
- speelpleinwerkingen.
Voorwaarden kadervorming:
- Het is een samenhangende opleiding en begeleiding van de
verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn
met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.
- De cursus moet georganiseerd zijn door jeugdwerkorganisaties die landelijk
erkend zijn door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (afdeling
jeugdwerk) (decreet 22/01/1975).
- Periode: werkingsjaar van 1 september tot 31 augustus van het volgende
jaar.
Procedure:
Vóór 30 september dient men een individuele aanvraag in om subsidies te
bekomen t.v.v. het voorbije werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd
formulier, te verkrijgen op de jeugddienst. Deze aanvraag bevat minstens:
- plaats en datum van de cursus;
- naam van de cursist;
- attest uitgereikt door de organiserende jeugdwerkorganisatie met
vermelding van de persoonlijke deelnemingskosten en eventuele
syllabuskosten;
- indien geen dergelijk attest voorhanden is, dient men een kopie van het
inschrijvingsformulier en bewijs van betaling van het deelnamegeld in,
samen met een verklaring op eer dat de cursus wel degelijk werd gevolgd,
met vermelding van de organisator en periode;
- bewijs van engagement bij het plaatselijke jeugdwerk (ondertekende
verklaring van de hoofdverantwoordelijke van het initiatief).
Maximum 50% van de kosten per cursist komen in aanmerking. Zo het ter zake
goedgekeurde begrotingskrediet ontoereikend is, wordt dit opgetrokken. Het
College van Burgemeester en Schepenen kennen de subsidies voor
kadervorming toe in de loop van de maand december.

HOOFDSTUK 6: INFRASTRUCTUURSUBSIDIE
Art. 6.1.

Art. 6.2.

Art. 6.3.

Art. 6.4.

Art. 6.5.

Begrip
Jeugdlokaal: een jeugdlokaal is een infrastructuur die door een
jeugdvereniging permanent wordt gebruikt voor haar reguliere werking en
gelegen is op het grondgebied van Lichtervelde; tot ‘jeugdlokaal’ behoren alle
ruimtes die door de jeugdvereniging worden benut voor de werking (inclusief
het sanitaire gedeelte) en de opslag van materiaal (berging).
De infrastructuursubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende
jeugdverenigingen voor de kosten die verbonden zijn aan: kleine
herstellingswerken;
Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moeten de
jeugdverenigingen voldoen:
- aan de algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden die opgenomen zijn in
artikel 3 van de algemene bepalingen;
- een lokaal bezitten en/of huren voor de reguliere werking van de
jeugdvereniging.
Bedrag
De infrastructuursubsidie is een vaste subsidie die als volgt wordt berekend:
per m² jeugdlokaal, in eigen bezit of gehuurd, van de erkende
jeugdverenigingen, wordt € 1 gesubsidieerd.
Aanvraag
De vaststelling van de oppervlakte die in aanmerking komt voor subsidie
gebeurt in samenspraak met de dienst ruimtelijke ordening en de
verantwoordelijke van de jeugdbeweging bij ingang van dit reglement.
Vóór 30 september dient men een verslag van de geleverde herstellingen in om
deze subsidie te bekomen t.v.v. het voorbije werkingsjaar. Dit op een daartoe
bestemd formulier, te verkrijgen op de jeugddienst.

HOOFDSTUK 7: ONDERHOUDSSUBSIDIE
Art. 7.1.

Art. 7.2.

Art. 7.3.

Art. 7.4.

Begrip
Jeugdlokaal: een jeugdlokaal is een infrastructuur die door een
jeugdvereniging permanent wordt gebruikt voor haar reguliere werking en
gelegen is op het grondgebied van Lichtervelde; tot ‘jeugdlokaal’ behoren alle
ruimtes die door de jeugdvereniging worden benut voor de werking (inclusief
het sanitaire gedeelte) en de opslag van materiaal.
De onderhoudssubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende
jeugdverenigingen voor de kosten die verbonden zijn aan: buitengewoon
onderhoud of grote verbouwingen van een jeugdlokaal, die bijdragen bij tot
een veilig, net en hygiënisch jeugdlokaal.
Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moeten de
jeugdverenigingen voldoen:
- aan de algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden
- een lokaal bezitten en/of huren voor de reguliere werking van de
jeugdvereniging.
Bedrag
Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de werken, gespreid over 2 jaren, met
een maximum van € 5.000 per jeugdvereniging. De uitbetaling gebeurt op
voorlegging van alle ingestuurde facturen.

Art. 7.5.

Aanvraag
De aanvraag moet schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen
gericht worden voor 30 september in het jaar voorafgaand aan de start van de
werken. De aanvraag bevat een overzicht van de uit te voeren werken, een
raming van de kosten en de voorziene datum van uitvoering.
De aanvraag kan 1 maal gebeuren om de 6 jaar. Bij nieuwbouw kan men deze
subsidie aanvragen 12 jaar na de eerste ingebruikname.

HOOFDSTUK 7bis INVESTERINGSSUBSIDIE
Art. 7.1

De investeringssubsidie wordt toegekend bij de realisatie van een nieuw te
bouwen jeugdlokaal door één of meerdere erkende jeugdverenigingen (zie
hoofdstuk 1 – algemene bepalingen.

Art. 7.2

Onder het jeugdlokaal wordt verstaan: een infrastructuur die door een
jeugdvereniging permanent wordt gebruikt voor haar reguliere werking en
gelegen is op het grondgebied Lichtervelde. Tot het jeugdlokaal behoren alle
ruimtes die door de jeugdvereniging worden benut voor de werking (incl. het
sanitaire gedeelte) en de opslag van materiaal.

Art. 7.3

De jeugdvereniging die investeert in een nieuw jeugdlokaal ontvangt een
forfait van € 25 000. Wanneer de realisatie van de nieuwbouw gebeurt door
meerdere jeugdverenigingen ontvangt elke vereniging een forfait van € 25 000.

Art. 7.4

Bovenop het forfait wordt een subsidie van € 75/m² toegekend

Art. 7.5

Wanneer de nieuwbouw wordt gerealiseerd door meerdere jeugdverenigingen
wordt bovenop het forfait voor de delen die gemeenschappelijk gebruikt
worden een subsidie toegekend van € 150/m² en voor de delen die specifiek
toegewezen zijn aan het gebruik van één jeugdvereniging €75/m².

Art. 7.6

Bedrag
Het subsidiebedrag is begrensd op een totaal van € 40 000 per jeugdvereniging
die een project realiseert.

Art. 7.7

De betoelaging wordt voor de aanvang van de bouwwerken aangevraagd door
de bouwheer. De aanvraag wordt mede ondertekend door 2 personen die actief
zijn in de leiding van elke betrokken jeugdbeweging voor wie het lokaal is
bestemd.

Art. 7.8

Subsidie wordt enkel uitbetaald mits staving van de uitgaven met facturen.

Art. 7.9

Wanneer jeugdverenigingen samen een project realiseren dienen ze zich
feitelijk te verenigen. De subsidie wordt dan ook overgemaakt op een
gemeenschappelijke rekening.

Art. 7.10

De aanvraag kan 1 maal gebeuren om de 20 jaar.

HOOFDSTUK 8: SLOTBEPALINGEN
Art. 8.1.
Art. 8.2.
Art. 8.3.

Art. 8.4.

De subsidiereglementen goedgekeurd in de gemeenteraadsvergadering van
04.03.2002 worden opgeheven.
Na de goedkeuring in de gemeenteraad en na de wettelijke bekendmaking
treedt dit reglement in werking vanaf dienstjaar 2009.
De subsidies worden na kennisname van de jeugdraad voorgelegd aan het
College van Burgemeester en Schepenen voor uitbetaling in de maand
december.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwendingen van toelagen (B.S. 06.12.1983) blijft onverminderd van
toepassing.
De begunstigden aanvaarden door het indienen van hun aanvraag de controle
over het ingediende dossier. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden
verstrekt of dat de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan
het College van Burgemeester en Schepenen beslissen geen of slechts
gedeeltelijk een subsidie toe te kennen óf de toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk terug te vorderen van de begunstigde. Bovendien kunnen de
aanvragers tijdelijk of definitief uitgesloten worden van de voordelen van dit
reglement.

