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Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de algemene subsidiëring
van het jeugdwerk
Gemeenteraadsbesluit waarbij het jaarplan 1997 wordt goedgekeurd.
In het jaarplan jeugdwerkbeleid 1997 kan men lezen dat ervoor gekozen wordt
om de subsidiëring van de jeugdhuizen uit de algemene subsidie van het
jeugdwerk te halen. Voor de invoering van het decreet op het jeugdwerkbeleid
van 1993 werd deze jeugdwerkvorm ook op basis van een apart puntensysteem
beoordeeld door de Vlaamse gemeenschap.
In het voorjaar van 1997 werd een contractsubsidie afgesloten met jeugdhuis De Non. De
contractsubsidie omvatte een deel met gebruikersbepalingen en een deel bepalingen rond
subsidiëring op basis van een puntensysteem.
Gemeenteraadsbesluit : goedkeuring subsidiereglement aan jeugdhuis Zoezel. De
gebruikersovereenkomst maakt geen deel meer uit van het subsidiereglement.
2 Gemeenteraadsbesluiten
Begin 2003 werd door de jeugdhuizen gevraagd of het subsidiereglement herbekeken kon
worden. Er werd gesignaleerd dat er redelijk veel activiteiten dienen georganiseerd te
worden om een bepaald puntenniveau te bereiken en dat dit de kwaliteit van de
activiteiten niet altijd ten goede komt. Er werd met de twee jeugdhuizen rond de tafel
gezeten om het puntensysteem in het subsidiereglement te herbekijken. In april 2003
bezorgden de jeugdhuizen een eerste voorstel aan de gemeente. Uiteindelijk werd een
definitief voorstel door de jeugdraad geadviseerd in december 2003.
De gemeenteraad keurt een subsidiereglement goed voor jeugdhuis JoeNiz.

Feiten en context
Een jeugdhuis draagt bij tot de integratie van tieners en jongvolwassenen in de lokale gemeenschap. Het is
een laagdrempelige ontmoetingsruimte, een partner in jongerencultuur, een plek waar vrijwilligers kansen
krijgen om hun zin voor creativiteit en ondernemen te ontwikkelen zowel op sociaal, cultureel als educatief
vlak.
28/09/2012
Opening gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat. Jeugdhuis JoeNiz neemt haar intrek in
de nieuwbouw jeugdhuis. Er werd altijd vooropgesteld dat dit de aanleiding is om de
subsidiereglementen van de jeugdhuizen gelijk te trekken in één subsidiereglement voor
de jeugdhuizen.

Juridische grond
6/07/2012

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Argumentatie
In het kader van administratieve vereenvoudiging is het verantwoord om één subsidiereglement te maken
dat van toepassing is voor alle jeugdhuizen.

Financiële gevolgen
6491100/07/0750/ - Premies, subsidies en toelagen aan instellingen en verenigingen - verplicht/Jeugd

BESLUIT:
Artikel 1:
De gemeenteraad besluit de subsidiereglementen voor jeugdhuis De Non en jeugdhuis Zoezel die
goedgekeurd werden op de gemeenteraad van 19 februari 2004 en het subsidiereglement voor
jeugdhuis JoeNiz dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 maart 2006 in te trekken.
Artikel 2:
De gemeenteraad keurt een nieuw subsidiereglement voor jeugdhuizen goed, zoals aangehecht
aan dit besluit.
Artikel 3: Opdracht aan
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Subsidiereglement voor jeugdhuizen
Afdeling 1 : algemene bepalingen
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten (N), daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,
verstrekt het college van burgemeester en schepenen een subsidie aan de jeugdhuizen,
volgens de normen en de voorwaarden die in deze overeenkomst worden vastgesteld, in
toepassing van het goedgekeurde meerjarenplan.
Artikel 2
De subsidie wordt berekend op basis van de gegevens en de activiteiten van het werkjaar,
dat loopt van 1 september tot 31 augustus.
Afdeling 2 : berekeningswijze van de subsidie
Artikel 3
Om te bepalen wat het maximale subsidiebedrag is waar elk jeugdhuis aanspraak op kan
maken wordt het voorziene krediet gedeeld door het aantal jeugdhuizen in de gemeente,
onafhankelijk van het aantal ingediende dossiers voor een subsidieaanvraag. (N/ aantal
jeugdhuizen = Z)
Artikel 4
Het maximale subsidiebedrag per jeugdhuis wordt opgesplitst in een basistoelage, een
mogelijke toelage op basis van een afsprakennota en een werkingstoelage.
1 Basistoelage
Het college van burgemeester en schepenen verstrekt jaarlijks een basistoelage aan elk
jeugdhuis. Deze basistoelage bedraagt 25% van het maximale subsidiebedrag per
jeugdhuis. (Z * 25%)
Het toekennen van de basistoelage houdt in dat het jeugdhuis volgende bepalingen
nakomt:
 Het jeugdhuis neemt de juridische vorm aan van een v.z.w. Het jeugdhuis
bezorgt jaarlijks een kopie van de laatste publicatie in staatsblad van hun bestuur,
het verslag van de algemene vergadering, het financieel jaarverslag en begroting.
 Het jeugdhuis staat open voor alle jongeren van de gemeente.
 De werking van het jeugdhuis is in hoofdzaak gericht naar 14-25 jarigen.
Specifieke activiteiten naar andere leeftijdsgroepen worden hiermee echter niet
uitgesloten.
 Basisfunctie voor het jeugdhuis is de ontmoetingsfunctie. Daartoe beschikt elk
jeugdhuis exclusief over een gemeentelijk lokaal.
 Het jeugdhuis is minimaal open op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. (3
openingsmomenten in de week van 2u). Tijdens schoolvakanties zal het jeugdhuis
bijkomend geopend zijn op woensdagavond.
 Het jeugdhuis bezorgt jaarlijks het bewijs voor de betaling van de premie voor de
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid bij
brand en ontploffing voor de ruimte die ter hunner beschikking staan.
(brandverzekering inboedel en rechtsbijstand
(niet verplicht) Indien er
wijzigingen worden aangebracht aan de verzekeringspolis, zal het jeugdhuis het
gemeentebestuur hiervan op de hoogte brengen.

2 Asprakennota - (niet-verplichtend)
Indien een jeugdhuis gedurende een werkjaar extra wenst in te zetten op een
kwaliteitsverbetering van bepaalde aspecten van hun werking, kan het jeugdhuis in
november van dat werkjaar een actievoorstel indienen t.a.v. het schepencollege. Hiervoor
kan een maximum van 15% van de toelage (Z) gerserveerd worden. Het exacte bedrag en
de actiepunten die ondernomen zullen worden, zullen in een afsprakennota gegoten
worden die in december van dat werkjaar ondertekend wordt.
Het jeugdhuis dient in een aparte rubriek in het werkingsverslag aan te geven welke
inspanningen ondernomen werden om deze kwaliteitsverbetering te realiseren.
Indien er niet met een afsprakennota gewerkt wordt, kan het jeugdhuis aanspraak maken
op het budget via de werkingstoelage.
3 Werkingstoelage
Voor het bepalen van het budget van de werkingstoelage waar elke jeugdhuis aanspraak
op kan maken, wordt per jeugdhuis Z verminderd met de basistoelage en het eventuele
gererserveerde deel via de afsprakennota.
Voor het berekenen van de werkingstoelage per jeugdhuis wordt als criterium voor alle
jeugdhuizen eenzelfde puntenstelsel gehanteerd.
Per jeugdhuis worden de behaalde punten samengeteld. Dat aantal punten bepaalt het
percentage dat dat jeugdhuis van zijn maximale beschikbare krediet als werkingstoelage
ontvangt als werkingstoelage.
behaald aantal punten

% van het beschikbare werkingskrediet
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Tussen 196 en 260 (+65)
Tussen 261 en 325 (+65)
Tussen 326 en 390 (+65)
Tussen 391 en 455 (+65)
Tussen 456 en 520 (+65)
Tussen 521 en 585 (+65)
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Artikel 5
Volgende punten worden toegekend voor de werking (opzetten van eigen ingerichtte
activiteiten / niet deelname ander activiteiten) :
ONTMOETEN (instuif, activiteiten, informeren)
1. LEDEN
 per lid +17 jaar 1 punt
 per lid -17 jaar 2 punten
2. RECREATIE
(op voorwaarde dat het door het jeugdhuis zelf georganiseerd wordt.)
 Podiumactiviteiten 10 punten
 per sportactiviteit 8 punten
 per animatie-activiteit 6 punten
3. MANIFESTATIES
 per manifestatie (d.i. een uitzonderlijke socio-culturele activiteit, die
minstens één volledige dag bedraagt) 50 punten
4. EXTRA OPENING
 1 extra vaste openingsdag/week m.u.v. vakantieperiodes (min 30x)
50 punten

ACTIVEREN (betrokkenheid leden)
5. STRUCTUUR
 per bestuursvergadering 3 punten
 per bestuurslid met attest (animator, hoofdanimator of intructeur) 5
punten
6. SAMENWERKING
 per aanwezigheid op de jeugdraad 5 punten
 per samenwerking met acties van jeugdraad/jeugddienst/gemeente 5
punten
 voor deelname aan dorpsactiviteiten
5 punten
 Per aanwezigheid op een vergadering van de koepelorganisatie 2
punten
 Per activiteit waarbij jeugdhuizen samenwerken 10 punten
EDUCATIE
7. CURSUS - Educatie (zelf ingericht en publiek aangekondigd)
(= een pakket van minimum 8u verspreid over meerdere dagen over éénzelfde
thema)
 per cursuspakket 40 punten
8. VORMING / PREVENTIE
 per zelf ingerichte vormingsavond 20 punten
 per bestuurslid dat deelnam aan vorming i.f.v. het jeugdhuiswerk 2
punten
Afdeling 3 : uitbetaling van de subsidie
Artikel 6
De basistoelage wordt uitgekeerd voor 31 maart van het lopende begrotingsjaar.
De werkingstoelage wordt uitgekeerd voor 30 december van het lopende begrotingsjaar,
na onderzoek van het werkingsverslag. Dit werkingsverslag omvat per werkingsrubriek
een overzicht van de georganiseerde activiteiten.
De gemeentelijke jeugddienst zal een verslagformulier ter beschikking stellen.
In dit verslagformulier wordt ook een rubriek voorzien voor de verslaggeving over de
acties ondernomen als er gewerkt werd met een afsprakennota.
Artikel 7
Indien op de begrotingspost bedoeld voor de uitwerking van dit reglement, er nog
ongebruikte kredieten voorkomen na toepassing van het reglement dan wordt het saldo
overgeheveld naar de begrotingspost, bedoeld voor de toepassing van het reglement over
de erkenning en de algemene subsidiëring van het jeugdwerk.
Hoofdstuk 3
Overgangsbepalingen
Artikel 8
Met ingang van dit subsidiereglement vervallen de subsidiereglementen voor jeugdhuis
De Non en jeugdhuis Zoezel die goedgekeurd werden op de gemeenteraad van 19
februari 2004 en het subsidiereglement voor jeugdhuis Joe-Niz dat werd goedgekeurd
door de gemeenteraad op 15 maart 2006.
Artikel 9
Deze overeenkomst wordt aangepast als de jeugdhuizen signaleren dat het reglement niet
meer aangepast is aan de dagelijkse werking en na advies van de jeugdraad of bij de
opmaak van een nieuw meerjarenplan.

