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_________________________________________________________________________
PUNT 07 - DIENST VRIJE TIJD - AFDELING JEUGD – STEDELIJKE JEUGDRAAD _WIJZIGING GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE ERKENNING EN DE
SUBSIDIERING VAN HET JEUGDWERK IN LANDEN
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van
ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, inzonderheid op de artikelen
10,2e lid en 14;
Gelet op het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen, inzonderheid op het artikel 5 § 3;
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid,
gewijzigd bij decreet van 23 december 2005 en 15 december 2006;
Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het
jeugdwerk in Landen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 februari 1995 en laatst
gewijzigd en goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2006;
Gelet op het voorstel van de stuurgroep Jeugdbeleidsplan 2008-2010 om de artikelen 37,
38 en 39 van hoofdstuk VI subsidies onderhoud gebouwen van het reglement betreffende
de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk in Landen te wijzigen;
Overwegende dat de artikelen 37, 38 en 39 van het reglement, namelijk:
“Art. 37. Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien in de begroting van het jeugdwerkbeleidsplan dat
uitsluitend besteed zal worden voor werken bestemd voor aanpassingen en beveiliging van de
lokalen van het jeugdwerk.”;
“Art. 38. De jeugdwerkinitiatieven die erkend zijn, kunnen een beroep doen op deze specifieke
toelage.”;
“Art. 39. Het jeugdwerkinitiatief dat een aanvraag heeft ingediend, zal achteraf facturen indienen
van de leveranciers waar zij hun materialen hebben aangekocht.

vervangen worden door:
“Art. 37. Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien in het budget van het jeugdbeleidplan dat
uitsluitend besteed zal worden voor werken bestemd voor aanpassingen, verbouwingen, bouw
en beveiliging van de lokalen van het jeugdwerk.”;
“Art. 38. De jeugdwerkinitiatieven die erkend zijn en beschikken over eigen lokalen kunnen een
beroep doen op deze specifieke subsidies.”;
“Art. 39. Het jeugdwerkinitiatief dat een aanvraag heeft ingediend, zal achteraf facturen indienen
van de leveranciers waar ze materialen hebben afgehaald of van de aannemers die werken
hebben uitgevoerd.”;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
Hebben voor gestemd: Kris Colsoul, Gino Debroux, Josseline Pansaerts, Yvette Mues,
Rik Gysemberg, Wilfried Roosen, Jean Vanrijkel, Yves Simons, Luc Hombroux, Marc
Richelle, Eddy Vandenbosch, Arachida Outferdine; Anita Uyttebroek, Edouard Van
Hauwermeiren Didier L’homme, Frank Stevens, Johan Cans, Serge Schreurs, Didier
Reynaerts, Linda Herbots, Francis Conard en René Leroy;
BESLUIT:
Artikel 1. Het aangepaste gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de
subsidiëring van het jeugdwerk in Landen, zoals hierna vermeld, goed te keuren:
GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE ERKENNING EN DE
SUBSIDIERING VAN HET JEUGDWERK IN LANDEN

HOOFDSTUK I. - ERKENNINGVOORWAARDEN
Art. 1. Ieder jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking wenst te komen voor subsidiëring van basis- en
werkingsmiddelen, kadervorming, onderhoud lokalen en kampvervoer moet als dusdanig erkend
worden door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de stedelijke jeugdraad.
Art. 2. Binnen de kredieten, voorzien op de gemeentebegroting, kunnen aan de erkende
jeugdwerkinitiatieven subsidies worden verleend volgens de normen en voorwaarden die in dit
reglement worden vastgesteld en in toepassing van het goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan.
Art. 3. De erkenning kan door het college van burgemeester en schepenen worden ingetrokken indien
het jeugdinitiatief niet meer voldoet aan de erkenningvoorwaarden van dit
reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht tot subsidies tot gevolg.
Art. 4. Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief aan de volgende voorwaarden
voldoen:
i.
leeftijdscategorie: van 5 tot en met 25 jaar.
ii.
ledenbepaling: al die jongeren voor wie de activiteiten georganiseerd worden zoals bepaald
onder punt f. en die onder begeleiding staan van een verantwoordelijk bestuur.
iii.
actieterrein van de organisatie : op het grondgebied van Landen.
iv.
aanvraag tot erkenning : nieuwe leden moeten minimum 1 jaar werking kunnen
voorleggen, waarbij minstens 10 activiteiten werden georganiseerd, waaraan de leden
(zoals hierboven bepaald) actief hebben deelgenomen, uitgezonderd de bestuurs- en
organisatorische vergaderingen, voorbereidingen met als doel publieke voorstellingen, niet
inbegrepen. Vanaf het moment van de aanvraag tot erkenning door het schepencollege na
advies van de Landense jeugdraad begint het 'stage'-jaar waarbij de vereniging elke activiteit
minimum twee weken vooraf aan de stedelijke jeugdraad moet melden. Op die manier wordt
controle mogelijk en voorkomen we een wildgroei aan verenigingen die enkel azen op subsidies.
De vereniging aanvaardt bijgevolg ook dat het stadsbestuur zich het recht voorbehoudt alle
verstrekte inlichtingen te verifiëren, dit na gemotiveerd advies van de stedelijke jeugdraad.
v.
uitgesloten: Openbare instellingen, onderwijsinstellingen, sport- en politieke verenigingen en
buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor een subsidie.
vi.
doelstellingen: Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te
worden, na advies van de stedelijke jeugdraad, moeten de jeugdwerkinitiatieven de volgende
doelstellingen nastreven:
- groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder
educatieve begeleiding organiseren
en
één of meer van de volgende functies vervullen:
 ontmoeting
 permanente groepsvorming
 spel en recreatie
 creativiteit
 amateuristische kunstbeoefening
 vorming
 kadervorming
 dienstverlening
 werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen
Art. 5. Een jeugdwerkinitiatief dat de erkenning aanvraagt en voor de eerste maal om een subsidie
verzoekt, moet een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen vóór 01 maart
van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Art. 6. De aanvraagformulieren liggen ter beschikking bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd.
HOOFDSTUK II – BASIS- EN WERKINGSSUBSIDIES
Art. 7. De algemene subsidie voor het jeugdwerk wordt gesplitst in enerzijds basissubsidies en
anderzijds werkingssubsidies.
Art. 8. Er wordt een basissubsidie voorzien van 250,00 EUR per erkend jeugdwerkinitiatief, dat onder
het puntensysteem van de werkingssubsidies ressorteert.
Art. 9. Het voorziene bedrag voor werkingssubsidies in het jeugdwerkbeleidsplan wordt verdeeld via
het subsidiereglement dat punten toekent aan een jeugdwerkinitiatief op basis van volgende criteria:
a) aantal leden van 5 tot 25 jaar + educatieve leiding
van 05 tot 15 leden:
1 punt
van 16 tot 30 leden:
2 punten
van 31 tot 50 leden:
3 punten
van 51 tot 70 leden:
4 punten
van 71 tot 95 leden:
5 punten
van 96 tot 120 leden:
6 punten
van 121 tot 150 leden:
7 punten
per 20 bijkomende leden:
+ 1 punt
b) aantal uren activiteit (cfr. doelstellingen) per maand
van 01 tot 03 uur:
1 punt
van 04 tot 06 uur:
2 punten
van 07 tot 10 uur:
3 punten

van 11 tot 14 uur:
4 punten
van 15 tot 17 uur:
5 punten
van 18 tot 20 uur:
6 punten
per 20 bijkomende uren:
+ 3 punten
c) aantal functies (zoals bepaald in hfdst.1.art.4,f)
twee functies:
1 punt
drie functies:
2 punten
vier functies:
3 punten
vijf functies:
4 punten
+ vijf functies:
5 punten
d) organiseren van kampen, weekends, trips > 1 dag (min. 1 overnachting) maximum 35 punten.
d.1. op basis van het aantal:
 1 --> 1 punt
 2 --> 2 punten enz...
d.2. op basis van de duur:
 2 dagen --> 1 punt
 3 dagen --> 2 punten enz...
e) buitengewone activiteiten (vallen buiten gewone activiteiten en zijn activiteiten zonder
winstoogmerk)
 1 --> 1 punt enz...
Art. 10. Buitengewone activiteiten zijn:
a)
activiteiten in samenwerking met het stadsbestuur bijvoorbeeld de solidariteitsacties;
b)
activiteiten in samenwerking met de andere erkende jeugdwerkinitiatieven bijvoorbeeld een
“Dag voor de Jeugd”, en worden beperkt tot maximum 5 per jaar.
Art. 11. De vereniging, die basis- en werkingssubsidies wenst te ontvangen, is verplicht vóór 30
september van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd volgende bewijsstukken voor te
leggen:
 samenstelling van bestuur: naam + adres + functie;
 activiteitenverslag: volgens de structuur van het puntensysteem;
 vermelding van post- of bankrekeningnummer van de vereniging;
 ledenlijst met naam, voornaam, geboortedatum en adres;
Deze verslagen moeten ondertekend worden door diegene die volgens de statuten namens de
vereniging kunnen optreden of, zo er geen statuten zijn, door twee bestuursleden.
Desgevallend moeten eveneens de stukken voorgelegd worden zoals vermeld in de wet van 14
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen (Belgisch Staatsblad van 06 december 1983).
Art. 12. Berekening van de werkingssubsidies:
(a) de optelling wordt gemaakt van het aantal punten, behaald door alle betrokken
jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag hebben ingediend.
(b) vervolgens wordt de werkingssubsidie gedeeld door het aantal punten bedoeld onder a. Deze
verdeling drukt de waarde in geld uit van één punt van de werkingssubsidie die zal worden
toegekend per vereniging.
Art. 13. De totale subsidie wordt bekomen door de optelling van de basissubsidie en de
werkingssubsidie.
Art.14. De aanvraagformulieren liggen ter beschikking bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd.
HOOFDSTUK III - UITLEENDIENST VAN DE STEDELIJKE JEUGDRAAD
Art. 15. Alle erkende jeugdwerkinitiatieven, adviesraden (andere dan de jeugdraad), gecoöpteerde van
de jeugdraad en de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd kunnen gebruik maken van de
uitleendienst.
Art. 16. De uitleendienst is tijdelijk gevestigd in het stadhuis totdat er een geschikt lokaal gevonden
wordt om al het materiaal in te stockeren.
Art. 17. Er wordt een waarborg gevraagd voor de ontlening van het materiaal.
Er wordt huurgeld gevraagd voor de ontlening van materialen aan adviesraden (andere dan de
jeugdraad).
Het bedrag van de waarborg/huurgeld vindt u terug in de brochure van de uitleendienst.
De waarborg wordt per cheque afgegeven aan de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd, en na
controle van het teruggebrachte materiaal, teruggegeven aan de ontlener.
Het huurgeld wordt contant betaald aan de balie van de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd op
het moment dat het materiaal wordt afgehaald.
Art. 18. In geval van diefstal, verlies of beschadiging van het ontleende materiaal, wordt de ontlener
verantwoordelijk gesteld en zijn de eventuele kosten voor herstelling of vervanging ten laste van de
ontlener.
Art. 19. Bij ontlening moet de reservatie veertien dagen vooraf bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur
& Jeugd worden aangevraagd.
Wie het eerst reserveert heeft in principe als eerste recht op het materiaal. Jeugdwerkinitiatieven
hebben echter voorrang op adviesraden voor reservaties tot veertien dagen voor de dag van
ontlening. De dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd brengt de adviesraden zo vlug mogelijk op de

hoogte wanneer het gevraagde materiaal door een jeugdvereniging werd gereserveerd voor dezelfde
dag.
Art. 20. De ontlener verbindt er zich toe het materiaal af te halen en terug te bezorgen op de
afgesproken data en uren.
Art. 21. De openingsuren van de uitleendienst vallen samen met de diensturen van de dienst Vrije Tijd,
afdeling Cultuur & Jeugd: van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Art. 22. De subsidie wordt beperkt tot het krediet dat jaarlijks voorzien is in de begroting en wordt
uitbetaald na voorlegging van bewijsstukken.
De inkomsten van huurgelden blijven integraal in de uitleendienst. Deze gelden worden aangewend
voor herstellingen, onderhoud en aanvullingen van materiaal.
Art. 23. De adviesraden en verenigingen kunnen het kerstman- en sinterklaaspak niet meer ontlenen,
met uitzondering van de Landense scholen die deel uitmaken van de jeugdraad. Zij kunnen het
kerstman- en sinterklaaspak wel ontlenen, maar alleen tijdens de werkdagen.
Voor de ontlening van al het andere materiaal blijft de 14-dagen regeling van kracht (zie art. 19).
Art. 24. Uitzonderingen voor het ontlenen van materiaal, kunnen toegestaan worden mits schriftelijke
aanvraag bij de jeugdraad. Iedere aanvraag zal geadviseerd worden door de jeugdraad en voorgelegd
worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Art 25. Door het indienen van een aanvraag tot ontlening van materialen verklaart de ontlener zich
akkoord met bovenstaand reglement.
HOOFDSTUK IV - SUBSIDIES VOOR KADERVORMING
Art. 26. Volgens het decreet van 09 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid tot
op heden gewijzigd, moet er 1240,00 EUR van het bedrag, dat de stad jaarlijks van de Vlaamse
Gemeenschap ontvangt, voorzien worden voor kadervorming.
Art. 27. De jongeren die wensen een cursus te volgen moeten aangesloten zijn bij een erkend
jeugdwerkinitiatief uit Landen.
De cursus waaraan men wenst deel te nemen moet gevolgd worden in functie van het erkende
jeugdwerkinitiatief en niet omdat men er persoonlijk voordeel uit kan halen.
Art. 28. Alle vormingssessies ingericht door erkende jeugdorganisaties komen in aanmerking voor
subsidies.
Art. 29. De aanvragen voor kadervorming moeten één week op voorhand en ten laatste op 30 oktober
van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, worden bezorgd aan de dienst Vrije Tijd,
afdeling Cultuur & Jeugd. De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij de dienst Vrije Tijd,
afdeling Cultuur & Jeugd.
Art. 30. Op voorlegging van de nodige bewijsstukken worden aan elk jeugdwerkinitiatief de kosten
verbonden aan één of meer gevolgde kadervormingsessies terugbetaald en dit volgens de bepalingen
van artikel 33 en 34.
Art. 31. Al de kosten moeten duidelijk omschreven worden en van de nodige bewijsstukken voorzien
zijn :
 naam van cursist(en) + vereniging;
 plaats, datum, duur van de cursus;
 naam van de organisatie + adres;
 bankrekeningnummer waarop gestort mag worden.
Art. 32. Is de totale kostprijs van alle gevolgde kadervormingsessies kleiner of gelijk aan de voorziene
subsidie, dan is 100 % van de kostprijs recupereerbaar.
In het andere geval wordt er gewerkt met een verdeelsleutel die besproken wordt in artikel 34.
Art. 33. De verdeelsleutel bestaat erin dat men de kostprijs van één vorming deelt door de totale
kostprijs van de vormingssessies van alle jeugdwerkinitiatieven. Dit resultaat, vermenigvuldigd met
de voorziene subsidie, geeft dan het te recupereren bedrag.
HOOFDSTUK V – SUBSIDIES KAMPVERVOER
Art. 34. Elke erkende jeugdvereniging kan een aanvraag indienen voor een tussenkomst in de kosten
van het kampvervoer.
Art. 35. De aanvragen dienen schriftelijk worden ingediend met een daarvoor bedoeld formulier dat
door de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd ter beschikking wordt gesteld.
De aanvragen moeten vóór eind maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, worden
ingediend bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd.
Art. 36. In de gemeentebegroting wordt een krediet voorzien van 2.500,00 EUR voor tussenkomst
kampvervoer. Het bedrag wordt verdeeld onder het aantal ingediende aanvragen.
HOOFDSTUK VI – SUBSIDIES JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR
Art. 37. Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien in het budget van het jeugdbeleidplan dat uitsluitend
besteed zal worden voor werken bestemd voor aanpassingen, verbouwingen, bouw en beveiliging
van de lokalen van het jeugdwerk.
Art. 38. De jeugdwerkinitiatieven die erkend zijn en beschikken over eigen lokalen kunnen een
beroep doen op deze specifieke subsidies.
Art. 39. Het jeugdwerkinitiatief dat een aanvraag heeft ingediend, zal achteraf facturen indienen
van leveranciers waar ze materialen hebben afgehaald of van de aannemers die werken hebben
uitgevoerd.

Art. 40. Er zal een verdeelsleutel worden toegepast afhankelijk van het aantal aanvragen. Dit
wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen na advies van de Landense
jeugdraad.
De formulieren kunnen afgehaald worden bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Cultuur & Jeugd en
moeten voor eind oktober binnen zijn.
HOOFDSTUK VII - PROJECTSUBSIDIES
Art. 41. Projectsubsidies zijn gelden die ofwel op advies van de jeugdraad vrijgemaakt worden uit de
subsidies toegekend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het decreet
van 09 juni 1993 met betrekking tot subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven tot op heden aangepast,
ofwel door de stedelijke overheid extra ter beschikking gesteld, eveneens in het kader van
jeugdwerkinitiatieven.
Art. 42. De projectsubsidies zijn subsidies die gebruikt worden voor jeugdwerkinitiatieven die
georganiseerd worden voor de Landense jeugd, buiten de gewone activiteitenkalender van
jeugdverenigingen vallen en derhalve niet kunnen gefinancierd worden met middelen eigen aan die
vereniging.
Art. 43. Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies moet het jeugdwerkinitiatief voldoen aan
volgende artikels van het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het
jeugdwerk : art.4a, 4c, 4e, 4f.
Art. 44. Verenigingen die in aanmerking willen komen voor projectsubsidies, moeten daartoe een
aanvraagformulier invullen met daarin informatie over de activiteit, de organisatoren en de beoogde
doelgroep. Dergelijke aanvraagformulieren liggen ter beschikking bij de stedelijke dienst Vrije Tijd,
afdeling Cultuur & Jeugd. Bovendien moeten de kosten bewezen worden aan de hand van facturen.
Art. 45. Er zal voor de behouden initiatieven de volgende verdeelsleutel worden toegepast: je deelt de
kostprijs van één project door de totale kostprijs van de ingediende projecten en vermenigvuldigt dit
resultaat met de voorziene subsidie.
Art. 46. Door de jeugdraad vrijgemaakte, maar niet bestede projectsubsidies, (afkomstig uit de
subsidies van de Vlaamse Gemeenschap) worden gevoegd bij de basis- en werkingstoelagen.
HOOFDSTUK VIII - BIJZONDERE SUBSIDIES
Art. 47. Er kan een bijzondere subsidie verleend worden aan jeugdverenigingen voor de
financiering van een manifestatie die nuttig wordt geacht voor het jeugdwelzijn in de gemeente. Bij
de aanvraag moet een voorstel worden toegevoegd, waaruit het nut van de uitzonderlijke activiteit
blijkt, gestaafd met een raming van de ontvangsten en van de uitgaven van de activiteit.
Deze activiteit kan georganiseerd worden door:
a) één jeugdvereniging;
b) samenwerkende jeugdverenigingen;
c) de stad Landen in samenwerking met één of meerdere jeugdverenigingen.
Deze bijzondere subsidie kan niet worden aangewend voor het bekostigen van recepties of
maaltijden enz.
Het bestuur van de stedelijke jeugdraad bespreekt de schriftelijke aanvraag tot bijzondere
subsidies en brengt advies uit. Dit advies wordt doorgegeven aan het college van burgemeester en
schepenen.
De bijzondere subsidies voorzien onder hetzelfde begrotingsartikel bedragen 1.250,00 EUR.
HOOFDSTUK IX - SLOTBEPALINGEN
Art. 48. Indien de kredieten die op de begroting voorzien zijn in het kader van de hiervoor geciteerde
hoofdstukken IV tot en met VIII, op het einde van het begrotingsjaar, na toepassing van het reglement,
nog niet opgebruikt zijn, dan worden deze kredieten overgeheveld naar de werkingssubsidie.
Art. 49. De uitbetaling van financiële toelage gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende
de stedelijke comptabiliteit na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, vóór 31
december van het begrotingsjaar, door overschrijving op de post- of bankrekening van de vereniging.
Art. 50. Dit reglement zal worden aangepast telkens een goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan dit
noodzakelijk maakt.
Gunstig geadviseerd door de jeugdraad in zitting in zitting van 12 december 2007.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2007.
Namens de jeugdraad
Bram MIEVIS
Ruben LELIÈVRE
voorzitter
ondervoorzitter
Namens de gemeenteraad
Renaat KAMERS
René LEROY
secretaris
voorzitter

Art. 2. Het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het
jeugdwerk in Landen in voege te laten treden vanaf 18 december 2007.
Art. 3. Een afschrift van onderhavige beslissing te versturen naar de Vlaamse Overheid,
agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen – afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel.
Namens de raad:
Renaat KAMERS
René LEROY
secretaris
voorzitter

