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TITEL
Agendapunt : Subsidiereglement jeugdlokalen
Motivering
Voorgeschiedenis
• Besluit gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring
reglement jeugdbeleidsplan 2014-2019
• Vergadering jeugdraad van 10 november 2020.
Feiten en context
Er dient een nieuw subsidiereglement voor jeugdlokalen te worden
goedgekeurd omdat het huidige reglement vervallen is.
Juridische grond
Geen juridische grond.
Advies
Advies jeugdraad 10 november 2020: gunstig.
Argumentatie
Het onderstaande reglement wordt door de jeugdraad gunstig geadviseerd
en dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
13 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.awaazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen),
Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van
Linden (Sp.a-waazienHgeire), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van
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Vracem (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom
(Sp.a-waazienHgeire), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Flor Keveryn (OPEN
VLD)
8 onthoudingen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS
BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita
Goossens (N-VA), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA) en
Thierry Moeskops (N-VA)
Amendement Hemiksem Vooruit - verplicht advies td
8 stemmen voor: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS
BELANG), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita
Goossens (N-VA), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA) en
Thierry Moeskops (N-VA)
13 stemmen tegen: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.awaazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen),
Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Stefan Van
Linden (Sp.a-waazienHgeire), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van
Vracem (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom
(Sp.a-waazienHgeire), Kris Verbeeck (CD&V-groen) en Flor Keveryn (OPEN
VLD)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist volgend reglement goed te keuren
Reglement subsidie jeugdlokalen
De erkende jeugdverenigingen van Hemiksem kunnen gedurende de
legislatuur een subsidie aanvragen en verkrijgen voor werken die aan hun
lokalen uitgevoerd worden. Het gaat zowel om de bouw of inrichting van
nieuwe lokalen als om de verbouwing of het onderhoud van bestaande
lokalen. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de geplande werken
en is per vereniging gelimiteerd tot 30.000 euro.
Artikel 1 - Wie kan een subsidie aanvragen?
·
Erkende jeugdvereniging uit Hemiksem.
Artikel 2 - Algemene voorwaarden
·
Het gebouw waarin de lokalen zich bevinden, is gelegen op het
grondgebied van
Hemiksem.
·
De lokalen worden in hoofdzaak gebruikt door één of meer
jeugdverenigingen.
·
Het merendeel van de activiteiten van de jeugdvereniging vindt plaats
in het gebouw.
o Indien dit niet het geval is, kan éénmalig een subsidie worden
aangevraagd.
o Het gebouw moet dan binnen de drie jaar voor de werking worden
gebruikt.
o Bij vervanging van lokalen in een ander gebouw, moet het nieuwe
gebouw worden gebruikt zodra de werking daar wordt stopgezet.
·
De jeugdvereniging gebruikt, bezit, huurt of pacht de lokalen voor
minstens 15 jaar.
·
De werken moeten in verhouding staan tot een normale werking van
een jeugdvereniging.
·
Bij vergunningplichtige werken moet een bouwvergunning afgeleverd
zijn.
Artikel 3 - Welke werken komen in aanmerking?
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3.1 Uitbreiding of inrichting van nieuwe jeugdlokalen
·
Het bouwen van nieuwe jeugdlokalen ter vervanging van oude
jeugdlokalen.
·
Het bouwen van nieuwe jeugdlokalen om het aantal jeugdlokalen uit te
breiden.
·
Het herinrichten van een gebouw tot jeugdlokalen dat voordien voor
een andere functie
werd gebruikt.
3.2 Renovatie, verbouwing en onderhoud van bestaande jeugdlokalen
·
Werken om de algemene kwaliteit van de jeugdlokalen te verbeteren
(algemene
veiligheid, brandveiligheid, isolatie, sanitaire
voorzieningen,...).
Artikel 4 - Hoe veel bedraagt de subsidie?
Elke jeugdbeweging kan een subsidiebedrag van 30.000 euro aanvragen voor
renovatie / uitbreiding / inrichting binnen de termijn van 2021 tot 2024.
Meerdere aanvragen van een jeugdbeweging voor werken gefaseerd
uitgevoerd worden kunnen aanvaard worden zolang het totale bedrag niet
boven het plafond van 30.000 euro komt.
Artikel 5 - Wat moet bij de aanvraag worden gevoegd?
·
Een raming van de kosten en/of facturen van uitgevoerde werken in
functie van de geplande of uitgevoerde werken.
·
Een bouwvergunning (bij vergunningplichtige werken).
·
Een eigendom attest, geregistreerd huurcontract of
erfpachtovereenkomst.
Artikel 6 – Procedure, Uitbetaling & Controle
6.1 Aanvraag
De jeugdverenigingen brengen hun dossiers die men wenst te realiseren
binnen het gestelde kader aan op de jeugdraad.
6.2 Controle Aanvraag
De vrijetijdsdienst zal de dossiers en de bijgevoegde stukken bekijken en
verifiëren.
Indien noodzakelijk kunnen bijkomende vragen gesteld worden of kan er een
overleg opgezet worden met de Technische Dienst, de jeugdvereniging en
eventueel de eigenaar van het gebouw.
6.3 Goedkeuring
Bij goedkeuring wordt de aanvragende jeugdvereniging gecontacteerd en
de jeugdraad op de hoogte gebracht van de goedkeuring.
De jeugdvereniging kan de beschreven werken uitvoeren binnen het
tijdskader voorzien in plannen/raming.
6.4 Uitbetaling & Controle
De uitbetaling van de subsidie zal in 2 delen uitgevoerd worden :
Voorschot : 25% van de toelage bij aanvang van de werken op basis van de
goedgekeurde dossier en de kostenraming.
Saldo : 75% bij de oplevering van de werken met de nodige bewijsmiddelen
(overzicht & kopie facturen).
De gemeente kan steeds een bezoek uitvoeren ter controle van de
uitgevoerde werken.
6.5 Clausule
Indien de werken niet uitgevoerd werden kan het Gemeentebestuur het
voorschot van 25% ten allen tijden terugvorderen.
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Artikel 7 – Toepasbaarheid
Het bovenstaande subsidiereglement is geldig binnen de termijn van 2021 tot
2024.
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