Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE
BEKENDMAKING
====================

De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van
28 januari 2016 - punt 8 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp:
Vaststellen van de aanpassing van het algemeen subsidiereglement voor de subsidiëring
voor het jeugdwerk.
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt :
Artikel 1 : De toelagen voor jeugdwerk zullen worden toegekend op basis van onderstaand
algemeen subsidiereglement voor de subsidiëring voor het jeugdwerk.
1. Totale toelage voor jeugdwerk
Met deze toelage wordt de totale toelage bedoeld die ons door de
gemeentelijke overheid ter beschikking wordt gesteld als werkingssubsidie
voor erkende jeugdwerkinitiatieven en jeugdraad.
Als jeugdwerkinitiatieven hebben we momenteel:
- georganiseerde jeugd
* doelpubliek is één groep
* specifieke werking met culturele inslag
* hebben minimum 5 activiteiten per jaar en werken rond een bepaald
thema
* voor Lendelede is dat momenteel Crefi
- jeugdbewegingen
* kennen een opsplitsing in leeftijdsgroepen
* hebben een werking vanaf 6 jaar
* hebben wekelijks activiteit en een zomervakantiekamp
* voor Lendelede zijn dat momenteel Chirojongens en Chiromeisjes.
- jongerenbewegingen
* doelpubliek is één groep
* hebben een werking vanaf 12 jaar
* hebben minimum 2 activiteiten per maand
* voor Lendelede zijn dat momenteel KAJ en KLJ
Gelijkaardige nieuw opgerichte initiatieven moeten, om erkend te worden
door de jeugdraad, bewijzen dat ze reeds minstens één jaar werking
hebben in de gemeente. Na erkenning kunnen zij mee delen in het
subsidieverdeelsysteem.
2. Toelage werking jeugdraad
Een vast bedrag van € 1000,00 wordt toegekend aan de jeugdraad.
Jaarlijks wordt een financieel verslag ter verantwoording voorgelegd in de
jeugdraad.
De centen worden gebruikt voor kosten bij vergaderingen, activiteiten zoals
dag van de jeugdbeweging, buitenspeeldag, fuif van de jeugdraad.
De jeugdraad kan dit bedrag ook aanwenden bij de uitleendienst of bij
Roefel voor het geval daarin een tekort is.
3. Toelage jeugdhuis
Een vast bedrag van € 2700,00 wordt toegekend aan het jeugdhuis. Verder
kan het jeugdhuis subsidie krijgen voor ‘orde en netheid’ volgens het
verdeelsysteem, zie 7.

4. Toelage georganiseerde jeugd
De crefi krijgt een vaste subsidie van € 450,00 . Zij moeten hun werking
verantwoorden met een werkingsverslag waaruit moet blijken dat er per
kwartaal minimum 1 activiteit georganiseerd wordt waaraan minimum 10
kinderen deelnemen.
5. Toelage Chiro Kiekeboe Sente
Chiro Kiekeboe krijgt een vaste subsidie van € 600,00 . Zij verantwoorden
hun werking bij stad Kortrijk.
6. Toelage kadervorming voor jeugdwerkinitiatieven
Naast de gemeentelijke kadervormingsubsidie zal er binnen de subsidiëring
van de jeugdwerkinitiatieven ook nog een waarde toegekend worden per
gevolgde cursus.
Dit kan ook gaan om leden van een jeugd(jongeren)beweging die vorming
volgen, niet enkel de leiding.
De toegekende waarde bedraagt € 20,00 per gevolgde cursus.
7. Toelage orde in en rond de lokalen, milieuvriendelijkheid
Maandelijks worden de lokalen 2 maal nagezien door personeel van de
jeugddienst samen met de milieuambtenaar of een personeelslid van de
preventiedienst. Dit zal enkel gebeuren in de maanden september tot juni.
Er wordt ook rekening gehouden met milieuvriendelijke aspecten.
Aan de hand van een evaluatiesysteem ( zie bijlage) wordt per bezoek een
waarde toegekend van € 15,00, € 10,00, € 5,00 of € 0,00.
Per jaar kan dus maximum € 300,00 verdiend worden voor het proper
houden van de gemeentelijke infrastructuur die de
jeugd(jongeren)bewegingen gratis ter beschikking krijgen.
8. Toelage jeugd- en jongerenbewegingen
Verdeling van de toelage voor werking jeugd-en jongerenbewegingen.
Na afhouding van de orde-subsidies wordt het resterend bedrag aanzien als
100% dat als volgt verdeeld wordt:
leden : 25%
(A-waarde)
leiding : 15 %
(B-waarde)
activiteiten : 25 %
(C-waarde)
kampen : 30%
(D-waarde)
participatie : 5%
(E-waarde)
8.1. Leden
Leden zijn jonger dan 26 jaar.
Leden betalen lidgeld of inschrijvingsgeld.
Leden ingeschreven in het bevolkingsregister van Lendelede = 2pt.
Leden van buiten de gemeente = 1pt.
Berekening
Totale puntenwaarde leden = (leden Lendelede x 2) + (leden niet-Lendelede
x 1) van de verschillende jeugdinitiatieven.
Waarde per jeugdinitiatief = A-waarde x punten jeugdinitiatief
totale puntenwaarde leden

8.2. Leiding
Leiding is jonger dan 26 jaar.
Geschoolde leid(st)er behaalde het attest animator in het jeugdwerk of
hebben reeds 1 schooljaar in de educatieve sector gevolgd en zijn daarvoor
geslaagd.
Hier telt ook de leiding die niet in Lendelede gedomicilieerd is.
Geschoolde leid(st)er = 3pt.
Niet-geschoolde leid(st)er = 1pt.
Volwassenbegeleider (vébé) voor de jeugd(jongeren)beweging = 2pt.
Een volwassenbegeleider is max. 1 per vereniging, zonder leeftijdsgrens.
Berekening
Totale puntenwaarde leiding = (geschoolde leiding x 3) + (niet-geschoolde
leiding x 1) + (vébé = 2) van de verschillende jeugdinitiatieven.
Waarde per jeugdinitiatief = B-waarde x punten jeugdinitiatief
totale puntenwaarde leiding
8.3. Activiteiten
Effectieve werking = 3pt.
Vergadering = 1pt.
Weekend = 5 pt.
Een weekend kan slechts één keer per jaar per afdeling en omvat minstens
één nacht.
Activiteiten met winstdoeleinden worden niet in rekening gebracht, vb
fuiven, etentjes, optredens, …
Berekening
Totale puntenwaarde activiteiten = (effectieve werking x 3) + (vergadering x
1) + (weekend x 5) van de verschillende jeugdinitiatieven.
Waarde per jeugdinitiatief = C-waarde x punten jeugdinitiatief
totale puntenwaarde activiteiten
8.4. Kampen
Leden en leiding zijn jonger dan 26 jaar.
Hieronder vallen kampvervoer en kampverblijf.
Een kamp wordt aanzien als meerdaags verblijf tijdens de zomervakantie.
Puntenwaarde kampvervoer : 1pt / 100km x leden en leiding.
Puntenwaarde kampverblijf : (geschoolde leiding = 3pt, niet-geschoolde
leiding, leden en leden koksploeg (zonder leeftijdsgrens) = 1pt x aantal
overnachtingen.
Voorbereidend kampweekend = 5pt.
Berekening
Totale puntenwaarde kampvervoer = puntenwaarde kampvervoer van de
verschillende jeugdinitiatieven.
Totale puntenwaarde kampverblijf = puntenwaarde kampverblijf van de
verschillende jeugdinitiatieven.
Totale puntenwaarde kampen = totale puntenwaarde kampvervoer + totale
puntenwaarde kampverblijf + punten voor kampweekend van de verschillende
jeugdinitiatieven.
Waarde per jeugdinitiatief =
D-waarde x punten kampvervoer + -verblijf + weekend van jeugdinitiatief
totale puntenwaarde kampen

8.5. Participatie
Aanwezigheid vergaderingen en activiteiten van jeugdraad of jeugddienst =
2pt.
Hierbij is één aanwezige per jeugdinitiatief voldoende.
Meehelpen gemeentelijke evenementen = 1pt.
Wanneer een lid, of gewezen lid van het jeugdinitiatief deel uitmaakt van
het dagelijks bestuur van de jeugdraad krijgt het jeugdinitiatief daarvoor 5pt
per doorstromer.
Berekening
Totale puntenwaarde participatie = (jeugdraad, -dienstactiviteit x 2) +
(gemeentelijk evenement x 1) + punten doorstromer(s) naar dagelijks
bestuur van de verschillende jeugdinitiatieven.
Waarde per jeugdinitiatief = E-waarde x punten jeugdinitiatief
totale puntenwaarde participatie
9. Dossier
Het puntensysteem bestaat uit een excelbestand dat aan de hand van het
ingediende werkingsverslag, zal worden ingevuld in samenspraak met het
dagelijks bestuur van de jeugdraad.
De jeugdinitiatieven krijgen een in te vullen subsidiedossier met leidraad voor 15
juni. Het ingevulde dossier moet samen met alle bewijsstukken terugbezorgd
worden tegen 15 september van het jaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
Documenten en bijlagen die niet tijdig ingediend worden zullen niet
meegerekend worden in het systeem.
Dit kan zowel digitaal als op papierversie ingediend worden.
Het toekennen van de subsidies zal gebeuren voor 31 december van dat
zelfde jaar.
Dit verdeelsysteem wordt voor het eerst toegepast op de verdeling voor het werkjaar
2015-2016.
Artikel 2 : Dit reglement vervangt alle voormelde subsidiereglementen zoals goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 24.06.2010.
Artikel 3 : Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4 : Afschrift van onderhavige beslissing zal voor kennisgeving worden toegestuurd aan de
Jeugdraad.
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op
donderdag 4 februari 2016.
De Secretaris,

De Burgemeester,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

