
Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een vormingstoelage voor jeugdleiders 

 

 

De gemeenteraad: 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 1985 houdende een reglement tot 

toekenning van een vormingstoelage voor jeugdleiders; 

Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad over het jeugdwerkbeleidsplan 1995 op 18 

mei '94; 

Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 22 september 1994 houdende goedkeuring van het 

jeugdwerkbeleidsplan '95; 

Gelet op de bepalingen in het jeugdwerkbeleidsplan '95 om de bestaande subsidiereglementen 

aan te passen; 

Gelet op het advies van de jeugdraad over de herziening van deze subsidiereglementen, gegeven 

op 15 maart '95; 

Gelet op de opmerking geformuleerd in de brief van 23 juni 1998 van de Afdeling Jeugdwerk 

omtrent het ontwerp - jeugdwerkbeleidsplan 1999 - 2001; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 1 juli 1998 over de aanpassing van dit 

subsidiereglement naar aanleiding van de opmerking van de Afdeling Jeugdwerk bij  het 

ontwerpjeugdwerkbeleidsplan 1999 - 2001;  

Gelet op de nieuwe bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 

 

Beslist: 

 

Hoofdstuk I  Algemene Bepalingen 

 

Art. 1 : 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, zal door het 

college van burgemeester en schepenen een tussenkomst voorzien worden in de inschrijvingskosten 

voor het volgen van vormingscursussen voor jeugdbegeleiding. 

 

Hiervoor wordt minimaal 5%, van het bedrag dat de gemeente jaarlijks van de Vlaamse Gemeenschap 

ontvangt ter uitvoering van het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan, in de begroting ingeschreven. 

 

Art. 2 : 

Komen in aanmerking voor een vormingstoelage: alle personen die actief zijn als 

jeugdverantwoordelijke of jeugdwerklid binnen een erkend particulier of gemeentelijk  

jeugdwerkinitiatief waarvan de werking zich op het grondgebied van de gemeente Zoersel situeert. 

 

Art. 3 : 

Volgende vormingscursussen worden gesubsidieerd; 

a)  Vormingscursussen die volgende attesten opleveren: animator in het jeugdwerk, 

hoofdanimator in het jeugdwerk, instructeur in het jeugdwerk, hoofdinstructeur in het 

jeugdwerk 

b) Vormingscursussen ter bevordering van bepaalde pedagogische, organisatorische of 

technische vaardigheden, alsook vormingscursussen ter bevordering van bepaalde 

expressievormen (dans, muziek,.....) die ten dienste kunnen worden gesteld van een 

jeugdwerkinitiatief.  

Deze cursussen moeten ingericht worden door of plaats vinden met medewerking van een 

nationaal erkende jeugdvereniging (bv. Chiro, scouts, KLJ, VFJ,...) 

 



Hoofdstuk II De vormingstoelage voor jeugdbegeleiders 

 

Afdeling 1 Aanvragen van de vormingstoelage 

 

Art 4. :  

De vormingssubsidies worden berekend op basis van de gevolgde vormingscursussen tussen 1 

september van het vorige jaar en 31 augustus van het lopende jaar 

 

Art 5. : 

De aanvraag dient te gebeuren via een daartoe geëigend aanvraagformulier, dat steeds te verkrijgen is 

op de gemeentelijke jeugddienst. 

Bij de aanvraag moet steeds een kwijtschrift voor het betaalde cursusgeld en een attest van de 

inrichters van de cursus worden gevoegd. 

 

Afdeling 2 Berekeningswijze van de vormingstoelage 

 

Art 6. : 

De gemeente komt tussen in de inschrijvingskosten van de cursussen; 

a) voor 100% voor een cursus vermeld onder art. 3a 

b) voor 75% en met een maximum van 62 euro per jaar per persoon voor een cursus vermeld 

onder art. 3b en art. 3c. 

 

Art 7. : 

Indien de voorziene kredieten niet volstaan om aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze 

terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en 

evenredig verminderd. 

 

Afdeling 3 Uitbetaling van de vormingstoelage 

 

Art. 8 : 

In de loop van de maand september zal het college van burgemeester en schepenen na onderzoek, de 

subsidie betaalbaar stellen. 

 

Art. 9 : 

 

De uitbetaling van de vormingstoelage zal gebeuren op het rekeningnummer van het 

jeugdwerkinitiatief waarvan de jeugdverantwoordelijke deel uitmaakt. 

Jongeren die werkzaam zijn binnen een gemeentelijk jeugdwerkinitiatief, zullen de vormingstoelage 

uitbetaald krijgen op hun individuele post- of bankrekening. 

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen 

 

Art. 10 : 

Dit reglement vervangt het reglement tot toekenning van een vormingssubsidie voor jeugdleiders, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 november 1985. 

 

Art. 11 : 

Dit reglement wordt aangepast telkens een goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan dit noodzakelijk 

maakt. 

 


