AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 19/02/2014
REGLEMENT SUBSIDIËRING JEUGD- EN JONGERENBEWEGINGEN – AANPASSING - BESLUIT

Toelichting
Het voorliggende subsidiereglement omvat de erkennings- en subsidiëringscriteria voor de betoelaging
van de plaatselijke particuliere jeugd- en jongerenbewegingen. Inzake criteria en berekeningswijze
worden geen wijzigingen aangebracht en heeft dit dus geen invloed op de bepaling van het
subsidiebedrag. Enkel in de slotbepalingen (artikels 19 en 20) wordt de ingangsdatum gewijzigd en
verwezen naar het meerjarenplan (en dus niet meer naar het jeugdbeleidsplan). In een latere fase
worden ook de reglementen voor de vakantiespeelpleinwerkingen en jeugdhuizen voorgelegd. Deze zijn
nu nog in bespreking.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hamme het plaatselijk jeugdwerk financieel en logistiek wil
ondersteunen en daartoe een reglementering heeft uitgewerkt;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2012, ter uitvoering van het decreet van 6
juli 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2008 op de vaststelling van het subsidiereglement op de
betoelaging van particuliere jeugd- en jongerenbewegingen, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit op 23
februari 2011;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de besteding van
sommige toelagen;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Akte genomen van de tussenkomst van raadslid L.Peeters, N-VA, van raadslid J.Van Goethem, Sp.a; van
het antwoord van schepen van jeugd M.De Keyser;

BESLUIT
21 ja-stemmen nl. de raadsleden H.Vijt, E.Drieghe, M.De Keyser, R.Huylebroeck, K.Mettepenningen, E.De
Prijcker, A.Verschelden, N.De Clercq, C.Van Hoyweghen, CD&V Hamme Moerzeke, F.Van Gaeveren,
T.Waterschoot, P.Verschelden, H.Landtsheer, H.Peelman, Open VLD, A.Onghena, groen, J.Van den
Broeck, L.Van der Vorst, Vl.Belang, A.Raemdonck, T.Vermeire, J.Van Goethem, F.Gökce, Sp.a
5 onthoudingen nl. de raadsleden A.Geerinck, J.De Graef, L.Peeters, J.Laceur, F.Van den Broeck, N-VA.
Raadslid A.Geerinck, N-VA, motiveert de onthouding van haar fractie als volgt:
Inhoudelijk gaat N-VA niet akkoord met de ongelijke behandeling van jeugdbewegingen.
Dit druist in tegen het Cultuurpact.

HOOFDSTUK 1. ERKENNINGSVOORWAARDEN JEUGD- EN JONGERENBEWEGINGEN
Artikel 1: Het gemeentebestuur erkent een initiatief als plaatselijke jeugd- of jongerenbeweging, een
particuliere vereniging die als hoofdactiviteit groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten organiseert op
basis van niet-commerciële doelen, met en voor kinderen en jongeren van 6 t.e.m. 25 jaar, met vrijwillige
deelname, in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding.
Artikel 2: Het initiatief heeft plaats op het grondgebied van de gemeente Hamme.
Artikel 3: Het initiatief telt minimum 15 leden. Minimum 75 % van de leden zijn woonachtig te Hamme of
Sint-Anna Waasmunster. Indien het leeftijdsverschil tussen de leden meer dan 6 jaar bedraagt, moet men
opsplitsen in leeftijdsgroepen d.w.z. dat voor die verschillende leeftijdsgroepen ook aparte activiteiten
worden opgezet.
Artikel 4: De werkingsperiode van het initiatief is niet gelimiteerd. Wel dienen er minimum 6
ledenactiviteiten per 3 maand te worden georganiseerd.
Artikel 5: Het initiatief sluit een verzekeringscontract tot dekking van de risico’s m.b.t. het
vrijwilligerswerk. Dat contract dekt ten minste:
1° de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van het
initiatief;
2° de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
leiding en leden/deelnemers voor de schade die toegebracht is aan het initiatief, aan de begunstigde, aan
andere vrijwilligers of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de
activiteiten;
3° de lichamelijke ongevallen van de leiding en leden/deelnemers;
Artikel 6: Initiatieven die gehuisvest zijn in gemeentelijke lokalen wordt aangeraden een brandpolis af te
sluiten voor de inboedel. Het gemeentebestuur sluit een brandpolis af voor de gebouwen.
Artikel 7: De werking wordt gedragen door de leidingsploeg. Zij organiseren de werking en nemen deel
aan het bestuur van de vereniging. Daartoe organiseren zij minimum om de 2 maand een algemene of
bestuursvergadering. De bestuursleden moeten een leeftijd hebben vanaf 16 t.e.m. 35 jaar en er moet
een hoofdverantwoordelijke zijn die minimum 18 jaar is. Minimum 75 % van de bestuursleden is
woonachtig te Hamme of Sint-Anna Waasmunster.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIËRINGSVOORWAARDEN JEUGD- EN JONGERENBEWEGINGEN
Artikel 8: Het initiatief komt in aanmerking voor subsidiëring indien het erkend is op basis van de
bovenstaande erkenningsvoorwaarden. Daarenboven komen er volgende subsidiëringsvoorwaarden bij.
Artikel 9: Het initiatief moet minimum 30 leden hebben, leiding inbegrepen.
Artikel 10: Het initiatief moet minimum 3 begeleiders hebben met 1 begeleider per 15 leden.
Artikel 11: Minimum 1/3 van de begeleiders moet gekwalificeerd zijn. Als gekwalificeerde begeleiders
komen in aanmerking:
a) De houders van een attest, toegekend door de afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid (animator,
hoofdanimator, instructeur, hoofdinstructeur);
b) Diegenen die het vormings- en stageprogramma hebben doorlopen voor het behalen van
voorgenoemde attesten;
c) De houders van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, voor zover dit diploma of getuigschrift
werd uitgereikt na studies die ten minste 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming
omvatten. Bij de berekening van de subsidie worden volgende kwalificaties in rekening gebracht:
- 1 jaar geslaagd en studerend = hoofdanimator
- diploma behaald = hoofdinstructeur;
d) Bestuursleden die 3 jaar actief zijn in het initiatief. Bij de berekening van de subsidie wordt de
kwalificatie animator in rekening gebracht;
Het toekennen van kwalificaties door opleiding of ervaring geldt uiteraard enkel voor de berekening van
de subsidie en leidt niet tot het behalen van het attest.
Artikel 12: De jeugd- en jongerenbewegingen worden gesubsidieerd a.d.h. van volgende formule:
S = (A + B + C)/3
S = subsidiëringscoëfficiënt
A = kwalificatiecoëfficiënt
B = begeleidingscoëfficiënt
C = ledencoëfficiënt
Deelcoëfficiënt voor kadervorming (A):
A = (8 x W + 10 x X + 12,5 x Y + 15 x Z)/N
A minimum gelijk aan 1
W = aantal begeleiders met attest animator
X = aantal begeleiders met attest hoofdanimator
Y = aantal begeleiders met attest instructeur
Z = aantal begeleiders met attest hoofdinstructeur
N = aantal begeleiding

Deelcoëfficiënt voor het aantal begeleiders (B):

Aantal
begeleiding
3
5
7
10
12
14
16
18
20 en meer

B (=
coëfficiënt)
1
2
3
5
6
7
8
9
10

Deelcoëfficiënt voor het aantal leden (inclusief leiding) (C) :
Aantal leden

30
40
50
60
75
90
105
120
135
150 en meer

C (=
coëfficiënt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het subsidiebedrag wordt bepaald door de subsidiëringscoëfficiënt (S) te vermenigvuldigen met
120,54 euro.
Artikel 13: De subsidie voor het initiatief voor het komend werkjaar wordt berekend aan de hand van de
gegevens van het vorig werkjaar (zie jaarverslag) en voorzien in het budget. De subsidie wordt integraal
uitbetaald uiterlijk op 31/03 van het boekjaar.
Artikel 14: Nieuwe initiatieven die menen te voldoen aan de erkenningscriteria van jeugd- en
jongerenbewegingen, worden gesubsidieerd via het startsubsidiereglement gedurende een periode van
maximum 3 jaar. Daarna worden zij gesubsidieerd via onderhavig reglement.

HOOFDSTUK 3. CONTROLE EN SANCTIES
Artikel 15: Het initiatief bepaalt op zelfstandige wijze het beleid en de programmering. Plaatselijke
controle door het college van burgemeester en schepenen of door een afgevaardigde kan steeds
uitgevoerd worden, maar dient te gebeuren in het bijzijn van een verantwoordelijke van het initiatief. Het
initiatief verbindt zich ertoe jaarlijks voor 1 oktober een jaarverslag in te dienen bij het gemeentebestuur
(t.a.v. het college van burgemeester en schepenen) dat volgende gegevens bevat:
- de grondvisie van het initiatief (enkel bij wijzigingen)
- huishoudelijk reglement (enkel bij wijzigingen)
- lijst met de namen van de bestuursleden met hun functies
- uitleg over de werking met (enkel bij wijzigingen):
> aantal leden/aantal leeftijdsgroepen
> aantal en data van de activiteiten
> aantal en data van de bestuursvergaderingen
- overzicht van inkomsten en uitgaven
- aanvraag voor erkenning en subsidiëring van het initiatief voor het volgend jaar
Het college van burgemeester en schepenen kan ter controle van het jaarverslag steeds bijkomende
boekhoudkundige gegevens opvragen. Het college beslist over de goedkeuring van het jaarverslag en de
aanvraag tot erkenning en subsidiëring. In negatief geval wordt dit binnen de 60 dagen na het indienen
van het jaarverslag aan het initiatief meegedeeld. Het initiatief kan tegen deze beslissing beroep
aantekenen bij de Raad van State binnen een beroepstermijn van 60 dagen, na betekening van de
beslissing aan het initiatief.
Artikel 16: Ingeval misbruik wordt vastgesteld, geldt volgende sanctie (na het horen van de
verantwoordelijken van het initiatief):
- Bij het vaststellen van een 1ste misbruik in een periode van 8 jaar wordt de subsidie waarop het initiatief
recht heeft voor de volgende 2 werkjaren herleid tot 66 % van het bedrag.
- Bij het vaststellen van een 2de misbruik in een periode van 8 jaar, wordt de subsidie voor de volgende
2 werkjaren 33 % van de subsidie waarop het initiatief recht heeft.
- Bij het vaststellen van een 3de misbruik in een periode van 8 jaar wordt de volledige subsidie
ingehouden voor de volgende werkjaren. Het initiatief werkt dan subsidieloos.
Artikel 17: Wanneer uit het jaarverslag en na eventuele bijkomende controle blijkt, dat bepaalde
erkennings- of subsidiëringscriteria niet gehaald werden, dan kan het college van burgemeester en
schepenen beslissen om de voor het initiatief te voorziene subsidie met maximaal 30% te verminderen.
HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN
Artikel 18: Dit reglement gaat in voege op 1 maart 2014. Het voorgaande reglement wordt opgeheven.
Artikel 19: De subsidies in het kader van dit reglement worden toegekend voor zover er een goedgekeurd
meerjarenplan is en binnen het beschikbare exploitatiebudget.

