TOELAGEREGLEMENT JEUGD
Artikel 1 – Binnen de perken van de kredieten elk jaar voorzien op de goedgekeurde gemeentebegroting,
worden voor het jeugdwerk toelagen verleend op basis van onderhavig reglement.
Artikel 2 – De toelagen waarop het stelsel betrekking heeft, zijn de sommen die de gemeente ter beschikking
stelt voor
1. de werking van de jeugdbewegingen
2. de werking van de jeugdhuizen
3. het volgen van vormingscursussen
4. het inrichten van culturele manifestaties
5. het voeren van een projectwerking
6. het bouwen, herstellen of herbouwen van lokalen voor het jeugdwerk
7. voor fundamentele aanpassingen op vlak van basisveiligheid, -comfort, -hygiëne en ecologie
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TOELAGEN VOOR DE WERKING VAN DE JEUGDBEWEGINGEN

Artikel 3 – In de begroting wordt een krediet voorzien voor de betoelaging van de werking van
jeugdbewegingen, dat verdeeld zal worden volgens de volgende criteria:
a.
elke jeugdbeweging die
minimum 1 jaar bestaat;
minimum 10 leden telt;
minimum 20 activiteiten gepresteerd heeft tussen 1 september van het voorbije jaar en 31
augustus van het lopend jaar;
een verzekering B.A. heeft afgesloten voor activiteiten en leden;
ontvangt een basistoelage van 124,00 EUR
b.
elke jeugdbeweging die zelf instaat voor de energiekosten van haar lokalen, hiervoor mimimaal
500,00 EUR uitgeeft per werkingsjaar en dit kan staven aan de hand van bewijsstukken heeft recht
op een extra basissubsidie van 500,00 EUR.
c.
elke jeugdbeweging die haar lokalen in volle eigendom heeft, heeft recht op een extra basissubsidie
van 500,00 EUR per jaar.
d.
het resterende bedrag wordt onder de aanvragende jeugdbewegingen verdeeld volgens de sleutel :
3 punten per lid op 31 augustus van het lopend jaar;
3 punten per activiteit met een maximum van 50 activiteiten tijdens de hierboven vermelde
periode gepresteerd;
Wat telt als een activiteit? (3 punten per activiteit)
Spelnamiddag voor de hele jeugdbeweging
Spelnamiddag voor een deel van de jeugdbeweging= 1/3 of 1 punt
Startdag
Activiteiten ten voordele van de kas van de jeugdbeweging (Eetdag, Kinderfuif,
Fuif,...)- enkel de dag zelf telt mee, voorbereidingen niet
Actie voor het goede doel
Activiteit koepelorganisatie/gewest leiding
Karnaval
Misviering
1 Leidingsactiviteit
1 Leidingsweekend
1 Kampvoorbereidingsweekend leiding
Wat telt NIET als een activiteit?
Voorbereidingen, vergaderingen van/voor een activiteit
-

2 punten per dag per lid op kamp
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Artikel 4 – Om in aanmerking te komen voor toelagen voor de werking van de jeugdbewegingen ,dienen de
verenigingen ieder jaar vóór 20 september de gegevens over te maken aan het gemeentebestuur- dienst
jeugd. Verenigingen die verzuimen deze gegevens tijdig over te maken, worden geacht af te zien van subsidiëring.
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TOELAGEN VOOR DE WERKING VAN DE JEUGDHUIZEN :

Artikel 5 – In de begroting wordt een krediet voorzien voor de betoelaging van de werking van jeugdhuizen,
dat verdeeld zal worden volgens de volgende criteria:
a,
elk jeugdhuis dat voldoet aan volgende voorwaarden
werkt volgens een organisatiestructuur (VZW of feitelijke vereniging) die openstaat voor jongeren,
inspraak en deelname waarborgt, zich duidelijk richt naar de doelgroep jongeren, en deze
elementen waarborgt in haar statuten en/of huishoudelijk reglement;
per week minimum 2 openingsdagen heeft (zijnde minimum 3 achtereenvolgende openingsuren
na schooltijd en op voorhand aangekondigd);
een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een brandverzekering voor haar lokalen kan
voorleggen;
ontvangt een basissubsidie, welke 1/3 van het krediet voorzien voor de betoelaging van jeugdhuizen,
bedraagt gedeeld door het aantal ontvankelijke aanvragen.
b,
elk jeugdhuis dat zelf instaat voor de energiekosten van haar lokalen, hiervoor minimaal 500,00
EUR uitgeeft per werkingsjaar en dit kan staven aan de hand van bewijsstukken heeft recht op een
extra basissubsidie van 500,00 EUR.
c,
elk jeugdhuis dat haar lokalen in volle eigendom heeft, heeft recht op een extra basissubsidie van
500,00 EUR per jaar.
d,
het resterende bedrag wordt onder de aanvragende jeugdhuizen verdeeld volgens de sleutel:
1 punt per bijkomende openingsdag
3 punten per activiteit die vooraf aangekondigd is, open staat voor elke jongere, waaraan
publiciteit is voorafgegaan en die niet een hoofdzakelijk winstgevend karakter heeft, met een
maximum van 50 punten.
5 punten per activiteit met een vormend of informatief karakter die vooraf aangekondigd is, open
staat voor elke jongere en waaraan publiciteit is voorafgegaan.
Artikel 6 – Om in aanmerking te komen voor toelagen voor de werking van de jeugdhuizen, dienen de
verenigingen ieder jaar vóór 20 september de gegevens zoals bepaald in artikel 8 van dit reglement
betreffende de periode 1 september van het voorbije jaar en 31 augustus van het lopend jaar, over te maken
aan het gemeentebestuur- dienst jeugd. Verenigingen die verzuimen deze gegevens tijdig over te maken,
worden geacht af te zien van subsidiëring.
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TOELAGEN VOOR HET VOLGEN VAN VORMINGSCURSUSSEN

Artikel 7 – In de begroting worden twee kredieten voorzien voor de betoelaging van personen voor het volgen
van vormingscursussen.
Artikel 8 – Komen in aanmerking voor betoelaging:
enerzijds het bijwonen van vormingscursussen, ingericht door een erkende jeugdorganisatie en recht
gevend op een attest Basisvorming of Verdere Vorming, uitgereikt door het Bestuur Jeugdwerk,
anderzijds cursussen die de werking van de verenigingen verruimt en verbetert, en waarvan de inhoud
van de cursus praktisch gebruikt kan worden in de werking van de vereniging. Het schepencollege zal na
advies van de jeugdraad de lijst van cursussen vastleggen die subsidieerbaar zijn.
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Artikel 9 – Tevens dient de cursist de cursusstage te doorlopen bij een bij de gemeentelijke jeugdraad
aangesloten jeugdwerkvorm of bij een door het gemeentebestuur ingericht jeugdwerkinitiatief. Doel van deze
stage is de inhoud van de cursus praktisch te gebruiken binnen het Lummense jeugdwerk.
Artikel 10 – De aanvrager moet op de gemeentelijke jeugddienst vóór 20 september ter aanschouwing
voorleggen :
het behaalde attest of een verklaring van de cursusinrichtende vereniging dat de cursist de volledige
cursusreeks gevolgd heeft en bijgevolg recht heeft op voornoemd attest.
een verklaring van de cursusinrichtende vereniging, met :
- naam van de cursist
- de periode(n) dat de cursus doorlopen is
- deelnemingsprijs
Artikel 11 – Berekening der toelagen :
De toelage per vormingscursus bedraagt de deelnameprijs van de cursussen erkend door het Bestuur
Jeugdwerk en 3/4 van de deelnameprijs van de cursussen, niet erkend door het Bestuur Jeugdwerk.
Overschrijdt het totaal der aangevraagde toelagen het voorziene krediet, dan worden deze toelagen herberekend door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend krediet/totaal der aangevraagde toelagen.
Artikel 12 – Indien voornoemde kredieten niet volledig besteed worden, zullen de niet-gebruikte kredieten
verdeeld worden volgens de bepalingen van artikel 34 van dit reglement.
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TOELAGEN VOOR DE INRICHTING VAN CULTURELE MANIFESTATIES

Artikel 13 – In de begroting wordt een krediet voorzien voor de betoelaging van de inrichting van volgende
culturele manifestaties : opvoeringen van instrumentale en vocale muziek, kleinkunst en cabaret, toneel,
filmvoorstellingen, dans, poppenspel en kinderanimatie, ingericht buiten de schooluren.
Artikel 14 – Berekening der toelagen:
De toelage bedraagt 50% van de honoraria en reiskosten van de uitvoerders van de ingerichte culturele
manifestatie en van de huurprijs voor projectiematerialen voor filmvoorstellingen, evenwel begrensd tot 500,00
EUR per jaar per aanvragende vereniging.
Overschrijdt het totaal der aangevraagde toelagen het voorziene krediet, dan worden deze toelagen herberekend door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend krediet/totaal der aangevraagde toelagen.
Indien het totaal der aanvragen lager is dan het voorziene krediet, vervalt de begrenzing van 500,00 EUR. per
vereniging en wordt het resterende bedrag evenredig verdeeld tot de voorziene kredieten uitgeput zijn. De
begrenzing van een toelage van maximaal 50 % van de honoraria en reiskosten van de uitvoerders van de
ingerichte culturele manifestatie, blijft van tel.
Artikel 15 – Aanvragen voor betoelaging van culturele activiteiten, ingericht in de periode van 1 september
van het vorige jaar tot en met 31 augustus van het lopende jaar, Aanvragen dienen minstens drie maanden
voor de activiteit ingediend te worden bij de dienst Vrije tijd. Het college van burgemeester en schepenen
beslist over het al dan niet aanvaarden van deze aanvraag, na advies van de jeugdraad. Het bedrag van de
definitieve toelagen zal bepaald worden na 20 september, na ontvangst van alle subsidiedossiers.
Artikel 16 – Indien voornoemde kredieten niet volledig besteed worden, zullen de niet-gebruikte kredieten
verdeeld worden volgens de bepalingen van artikel 34 van dit reglement.
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TOELAGEN VOOR HET VOEREN VAN EEN PROJECTWERKING

Artikel 17 – In de begroting wordt een krediet voorzien voor de betoelaging van het voeren van een
projectwerking.
Artikel 18 – Volgende projectwerkingen komen in aanmerking voor betoelaging: projecten welke inspelen op
de specifieke en actuele leefwereld van plaatselijke jongeren en welke een positieve ontwikkeling van deze
jongeren nastreeft.
Artikel 19 – Aanvragen tot betoelaging, met een duidelijke omschrijving van het project (inrichter, doelgroep,
werkwijze, beoogde resultaat en financiële planning), dienen minstens drie maanden voor de start van het
project ingediend te worden bij de dienst Vrije tijd. Het college van burgemeester en schepenen beslist of het
voorstel al dan niet kan beschouwd worden als projectwerking, na advies van de jeugdraad. Het bedrag van
de definitieve toelagen zal bepaald worden na 20 september, na ontvangst van alle subsidiedossiers.
Artikel 20 – Overschrijdt het totaal der aangevraagde toelagen het voorziene krediet, dan worden deze
toelagen herberekend door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend krediet/totaal der aangevraagde
toelagen.
Artikel 21 – Indien voornoemde kredieten niet volledig besteed worden, zullen de niet-gebruikte kredieten
verdeeld worden volgens de bepalingen van artikel 34 van dit reglement.
6

TOELAGEN VOOR HET BOUWEN, HERSTELLEN OF HERBOUWEN VAN LOKALEN VOOR HET
JEUGDWERK

Artikel 22 – In de begroting wordt een krediet voorzien voor de betoelaging van het bouwen, herbouwen en
herstellen van lokalen voor het jeugdwerk.
Artikel 23 – Kunnen een aanvraag indienen voor betoelaging, de bij de gemeentelijke jeugdraad aangesloten
verenigingen die vallen onder één van volgende werkvormen: jeugdbewegingen, jongerenbewegingen,
gespecialiseerde jeugdgroeperingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen.
Artikel 24 – Worden betoelaagd, het bouwen, verbouwen of herstellen van lokalen die voldoen aan volgende
voorwaarden:
- die hoofdzakelijk ter beschikking staan van het jeugdwerk;
- die eigendom zijn van de aanvragende vereniging, of die eigendom zijn van derden waarbij de aanvragende
vereniging een schriftelijke garantie van de eigenaar kan voorleggen dat het lokaal voor de 3 volgende
jaren hoofdzakelijk ter beschikking zal staan van het jeugdwerk;
- die onderwerp zijn van een verzekering tegen brand- en stormschade.
Artikel 25 – Berekening der toelagen:
De toelage bedraagt 50 % van de bouw-, verbouw- en herstellingskosten (zijnde materiaalkosten en
loonkosten) met een maximum van 500,00 EUR per jaar per vereniging. Bij elke aanvraag wordt evenwel een
franchise van 125,00 EUR. van de ingebrachte onkosten in acht genomen.
Overschrijdt het totaal der aangevraagde toelagen het voorziene krediet, dan worden deze toelagen herberekend door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt verleend krediet/totaal der aangevraagde toelagen.
Indien het totaal der aanvragen het beschikbare krediet niet overschrijdt, vervalt de beperking van 500,00
EUR. De begrenzing van 50 % blijft evenwel van kracht.
Artikel 26 – Indien voornoemde kredieten niet volledig besteed worden, zullen de niet-gebruikte kredieten
verdeeld worden volgens de bepalingen van artikel 34 van dit reglement.
Artikel 27 – Om in aanmerking te komen voor toelagen voor het bouwen, herbouwen of herstellen van lokalen
voor het jeugdwerk, dient de aanvragende vereniging voor 20 september de betaalde facturen van de werken,

4/6

uitgevoerd in de periode van 1 september van het vorige jaar en tot en met 31 augustus van het lopend jaar,
op de jeugddienst binnen te brengen.
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TOELAGEN VOOR FUNDAMENTELE AANPASSINGEN OP HET VLAK VAN BASISVEILIGHEID, COMFORT, – HYGIENE EN ECOLOGIE

Artikel 28 – In de begroting wordt een krediet voorzien voor de betoelaging van fundamentele aanpassingen
op het vlak van basisveiligheid, - comfort, –hygiëne en ecologie.
Artikel 29 – Kunnen een aanvraag indienen voor betoelaging, de bij de gemeentelijke jeugdraad
aangesloten verenigingen die vallen onder één van volgende werkvormen: jeugdbewegingen, jongerenbewegingen, gespecialiseerde jeugdgroeperingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen
Artikel 30 – Worden betoelaagd, alle infrastructuurwerken om de toestand van de infrastructuur te
verbeteren zodat ze voldoen aan het basiscomfort, - hygiëne en –veiligheid die men van jeugdlokalen mag
verwachten.
Artikel. 31 – Procedure: de aanvragende vereniging dient bij het college van burgemeester en schepenen
een dossier in met een lijst van uit te voeren werken en een offerte van de voorziene kosten. Het college van
burgemeester en schepenen kent een toelage toe na advies van de gemeentelijke jeugdraad.
Artikel 32 – Berekening der toelagen: de toelage bedraagt 70 % bouw-, verbouw-, vervangings- en
herstellingskosten (zijnde materiaalkosten en loonkosten) Overschrijdt het totaal der aangevraagde toelagen
het voorziene krediet, dan worden deze toelagen herberekend door ze te vermenigvuldigen met het quotiënt
verleend krediet/totaal der aangevraagde toelagen.
Artikel 33 – Indien voornoemde kredieten niet volledig besteed worden, zullen de niet-gebruikte kredieten
verdeeld worden volgens de bepalingen van artikel 34 van dit reglement.
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ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 – Niet-gebruikte kredieten worden als bijkomende toelage gevoegd bij die kredieten die
ontoereikend blijken om aan alle aanvragen voor subsidiëring te voldoen en volgens de in dit reglement
opgenomen bepalingen, evenwel inachtneming van bijkomende bepalingen:
indien de niet-gebruikte kredieten onvoldoende zijn om aan alle aanvragen te voldoen, worden deze
niet-gebruikte kredieten verhoudingsgewijs op basis van de grootte der tekorten per subidie-item
verdeeld
aanvulling van de in de begroting voorziene bedragen per subsidie-item met niet-gebruikte kredieten
gebeurt evenwel tot een maximumgrens. Deze maximumgrenzen zijn:
voor het volgen van vormingscursussen : 100 % van het in de begroting voorziene bedrag
voor de inrichting van culturele manifestaties : 50 % van het in de begroting voorziene bedrag
voor het bouwen, herstellen of herbouwen van lokalen voor het jeugdwerk : 0 % van het in de
begroting voorziene bedrag
voor het voeren van een projectwerking : 100 % van het in de begroting voorziene bedrag
voor aankopen voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan : 20% van het in de begroting voorziene
bedrag
indien na toepassing van deze bepalingen nog niet-gebruikte kredieten overblijven, worden deze als
bijkomende toelage gevoegd bij het krediet voor de betoelaging van de jeugdbewegingen,
jeugdhuizen, en de jeugdwerkvormen waarvoor een nominatief subsidiekrediet is voorzien in het
jaarplan van het jeugdwerkbeleidsplan . Deze kredieten worden onder de verschillende
jeugdwerkvormen verdeeld in verhouding tot de kredieten die per jeugdwerkvorm voorzien zijn in het
jaarplan, en onder de verschillende verenigingen per jeugdwerkvorm volgens de bepalingen van dit
reglement
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Artikel 35 – Enkel de jeugdverenigingen/-huizen welke minstens 50% aanwezig zijn op de
bestuursvergadering van de jeugdraad, hebben recht op subsidies vermeld in dit reglement.
Artikel 36 – Het college van burgemeester en schepenen behandelt de verdeling van de subsidies uiterlijk in
de maand november van het boekingsjaar. De subsidies worden op rekeningnummer van de begunstigden
gestort uiterlijk 130 dagen na goedkeuring van de subsidieverdeling.
Artikel 37 – De controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik worden uitgeoefend
door het college van burgemeester en schepenen of zijn afgevaardigde.
Artikel 38 – De begunstigden worden geheel vrijgesteld van de verplichtingen, opgelegd door de wet van 14
november 1983, betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen , zonder
dat zij evenwel ontslagen worden van de verplichting volgend uit de bepalingen van deze wet.°art 3 en 7,1
Artikel 39 – Dit reglement is van toepassing vanaf 1 november 2017 en heeft voor het eerst uitwerking op de
subsidies voor het werkjaar 2017-2018.
Dit reglement werd positief geadviseerd door de Jeugdraad in zitting van 2 november 2017.
Dit reglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 20 november 2017.
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