stedelijk reglement toelagen jeugdwerk

TITEL 1
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
De stad Waregem wenst zijn jeugdwerkinitiatieven op verschillende wijzen te ondersteunen. De onderscheiden vormen van betoelaging
komen tot uitdrukking in dit reglement. Op de gemeentebegroting wordt jaarlijks, na advies van de jeugdraad, hiervoor een globaal bedrag
ingeschreven.
Iedere trekker van een toelage moet deze toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan kunnen
rechtvaardigen.
Het in het kader van het Decreet van 9 juni 1993 houdende 'de subsidiëring van de gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid' (B.S. 19/8/1993) voorziene Jaarplan, waarin een specifieke jeugdbegroting is
opgenomen, maakt melding van de verdeling van dit globale bedrag over de verschillende rubrieken van dit reglement.
Het op de gemeentebegroting voorziene bedrag, alsook de verdeling over de verschillende rubrieken, kan elk jaar door de gemeenteraad, na
advies van de jeugdraad, worden geëvalueerd en desgevallend aangepast. Eventuele overschotten binnen een bepaalde rubriek kunnen, na
advies van de jeugdraad, worden overgeheveld naar een andere rubriek.

Artikel 2.
In de rubrieken van dit reglement wordt, behoudens waar uitdrukkelijk anders gesteld, verstaan onder:
- jeugd: kinderen en jongeren van zes tot vijfentwintig jaar;
- jeugdwerk: groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door
hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij door lokale openbare besturen;
- kadervorming; de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke- en toekomstig verantwoordelijke personen die belast
zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven;
- gemeentelijk jeugdwerkbeleid; het geheel van de beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten aanzien van het jeugdwerk;
- gemeentelijk jeugdbeleid; het geheel van de beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten aanzien van alle levenssituaties van kinderen
en jongeren.
- jeugdraad; de door de gemeenteraad overeenkomstig het Decreet houdende 'de organisatie van het overleg en de inspraak in het
gemeentelijk cultuurbeleid' (B.S. 18/9/1991), zoals gewijzigd bij Decreet van 27 januari 1993, erkende gemeentelijke raad voor
cultuurbeleid die de jeugdzaken onder zijn bevoegdheid heeft.

Artikel 3.
Met uitzondering van de starttoelage, is de erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen vereist om voor betoelaging onder de
rubrieken van dit reglement in aanmerking te kunnen komen. Deze erkenning dient jaarlijks te gebeuren na advies van de jeugdraad.

Artikel 4.
Erkenning onder de modaliteiten van dit reglement kan enkel worden verleend aan Waregemse jeugdwerkinitiatieven.

Als jeugdwerk wordt beschouwd de groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding
en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij door lokale openbare besturen. Met deze initiatieven streeft men een
kwaliteitsverbetering van de samenleving na, door het vervullen van één of meer van de volgende functies: ontmoeting, permanente
groepsvorming, spel en recreatie, creativiteit, amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening, werken aan
maatschappelijke en politieke veranderingen. Deze functies kunnen zich ontwikkelen voor specifieke doelgroepen of in specifieke
deelgebieden binnen de gemeente.
De in dit reglement voorziene toelagen kunnen waar nodig bijzondere eisen stellen per onderscheiden jeugdwerkvorm.

Artikel 5.
Par. 1 - Omwille van de eenvormigheid van de procedure voor aanvraag tot betoelaging onder de verschillende rubrieken van dit reglement
wordt een algemene procedure ingesteld.
Behoudens in de gevallen waar een uitzondering en/of aanvulling wordt voorzien, is deze algemene procedure van toepassing voor elke
aanvraag.
Par. 2 - De berekeningsbasis voor de in dit reglement voorziene toelagen is de werking in het voorafgaande kalenderjaar, tenzij anders
vermeld.
Par. 3 - De aanvragen gebeuren op daartoe bestemde formulieren. Elk initiatief krijgt daartoe door toedoen van de stedelijke jeugddienst
jaarlijks een globale aanvraagbundel, enkel de voor het initiatief relevante rubrieken worden ingevuld. Om geldig te zijn moet de
aanvraagbundel minstens melding maken van de hiernavolgende gegevens:
- volledige naam en juridisch statuut van het initiatief;
- naam en adres van de (jeugdraad)verantwoordelijke;
- plaats, aard en frequentie van de activiteiten;
- verzekeringsbewijs burgerlijke aansprakelijkheid;
- rekeningnummer van het initiatief waarop de toelage kan worden gestort.
De stedelijke jeugddienst stelt de verdere modaliteiten vast waaraan de aanvraagbundels moeten voldoen en met welke bewijsstukken ze
dienen gestaafd.
De aanvraagbundels moeten elk jaar, uiterlijk tegen 14 februari, worden ingediend op de stedelijke jeugddienst.
Par. 4 - De jeugdraad kan, met de bedoeling de stedelijke jeugddienst niet te zeer te belasten, een technische commissie oprichten. De
technische commissie staat de stedelijke jeugddienst bij in de administratieve verwerking van de aanvragen tot betoelaging, het toezicht op
en de inspectie van de naleving van dit reglement.
In geval een aanvraag tot betoelaging onder één of meerdere rubrieken van dit reglement vormelijke gebreken vertoont en/of de vereiste
bewijsstukken ontbreken, plaatst de stedelijke jeugddienst of de technische commissie het initiatief op de alarmlijst. Dit betekent dat de
erkenning en/of het recht op betoelaging onder één of meerdere rubrieken van dit reglement in vraag wordt gesteld. Het initiatief wordt
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, waarna één maand tijd wordt gegeven om alsnog een regelmatige aanvraag in te dienen. Indien ook
deze termijn, spijts de alarmbelprocedure, komt te vervallen zonder dat het beoogde resultaat werd bereikt, vervalt de onregelmatige
aanvraag insgelijks. Het initiatief wordt geacht afgezien te hebben van een aanvraag.
De stedelijke jeugddienst heeft het recht alle initiatieven die een aanvraag tot subsidiëring indienden, op elk ogenblik te inspecteren en
adviezen te verstrekken. Een eventuele inspectie kan evenzeer gebeuren door daartoe aangestelde leden van de onder de algemene
bepalingen van dit reglement opgerichte technische commissie. Het inspectieverslag vormt mede de basis voor de beoordeling van de
aanvraag tot subsidiëring.

Artikel 6.
Deze reglementering gaat in op 1 januari 1995. Na verloop van een jaar, wordt het reglement geëvalueerd en gebeurlijk aangepast. Hierna
houdt dit artikel op te bestaan en wordt dit vervangen door de tekst 'De gemeenteraad kan, op voorstel van de jeugdraad, aan dit reglement
titels en/of artikels schrappen, toevoegen en/of wijzigen en desgevallend de nummering van de titels en/of artikels hieraan aanpassen'.

TITEL 10
TOELAGE HUUR EN ENERGIE
Artikel 57.
De stad Waregem wenst de eigen jeugdwerkinitiatieven middels een bijzondere toelage te ondersteunen in de kosten voor huur en energie.
Hiertoe wordt jaarlijks een bedrag ingeschreven op de jeugdbegroting. Het voorziene bedrag kan elk jaar door de gemeenteraad na advies
van de jeugdraad worden geëvalueerd en desgevallend aangepast.

Artikel 58.
Elk door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de jeugdraad, erkend jeugdwerkinitiatief kan in aanmerking komen
voor betoelaging van huur- en energiekosten op voorwaarde dat het initiatief nog bestaat en werkt op moment van aanvraag en uitbetaling
van de toelage.

Artikel 59.
Voor de toelage komen volgende kosten in aanmerking, voor zover ze gemaakt zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de
aanvraag:
- huur van de lokalen gebruikt voor de gewone werking (inclusief brandverzekering, kosten voor keuring van brandblusapparaten,
onroerende voorheffing);
- energie van de lokalen gebruikt voor de gewone werking (elektriciteit, gas, hout, steenkool, stookolie, kosten voor keuring van installaties);
- water in de lokalen gebruikt voor de gewone werking (inclusief milieuheffing);
- telefoon in de lokalen gebruikt voor de gewone werking (abonnementsgeld, huur toestel).

Artikel 60.
De aanvragen voor het verkrijgen van de toelage moeten ten laatste op 14 februari binnen zijn op de stedelijke jeugddienst. De aanvrager
gebruikt hiervoor het voorziene aanvraagformulier.

Artikel 61.
Bij aanvraag moeten de volgende bewijsstukken gevoegd worden:
01. In verband met kosten voor huur:
- kopie van het huurcontract (bij de eerste aanvraag en bij elke wijziging), brandverzekeringspolis, aanslagbiljet onroerende voorheffing,
factuur voor keuring van installaties;
- kopie van de betalingsbewijzen (bankrekeninguittreksel, kwijting, ...);
- de stedelijke jeugddienst kan bijkomende bewijsstukken opvragen.
02.In verband met kosten voor energie:
- kopie van de energiefacturen, waarop duidelijk vermeld staat dat het aanvragend initiatief schuldenaar is;
- kopie van de betalingsbewijzen;
- de stedelijke jeugddienst kan bijkomende bewijsstukken opvragen.
03. In verband met kosten voor water:
- kopie van de facturen (waarop duidelijk vermeld staat dat het aanvragend initiatief schuldenaar is), aanslagbiljet milieuheffing;
- kopie van de betalingsbewijzen;
- de stedelijke jeugddienst kan bijkomende bewijsstukken opvragen.
04. In verband met kosten voor telefoon:
- kopie van de facturen, waarop duidelijk vermeld staat dat het aanvragend initiatief schuldenaar is;
- kopie van de betalingsbewijzen;
- de stedelijke jeugddienst kan bijkomende bewijsstukken opvragen.

Artikel 62.
De grootte van de toelage hangt af van het op de jeugdbegroting voorziene krediet. Indien de bewezen kosten het voorziene begrotingskrediet
overtreffen, wordt dit bedrag evenredig herleid tot het voorziene krediet. De toelage per initiatief wordt uiteraard op dezelfde wijze herleid.
De toelage per initiatief wordt bovendien beperkt tot het totaal van de door het initiatief bewezen kosten.

Artikel 63.
De gemeenteraad verdeelt, na advies van de jeugdraad, het op de jeugdbegroting voor deze rubriek voorziene bedrag onder de
jeugdwerkinitiatieven wiens aanvraag werd goedgekeurd.
Wanneer vastgesteld wordt dat er gefraudeerd wordt, dan wordt na advies van de jeugdraad geen toelage verleend voor het betrokken jaar.
Het initiatief in kwestie wordt hiervan op de hoogte gebracht en krijgt de kans zich te verdedigen. Wanneer de door de stedelijke jeugddienst
gevraagde bijkomende bewijsstukken niet geleverd worden, krijgt het initiatief evenmin een toelage voor het betrokken jaar.

