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 9
TOELAGE KADERVORMING
Artikel 51.
De stad Waregem wenst het volgen van kadervorming bijzonder te ondersteunen.
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 52.
Voor de toelage komen in aanmerking alle jongeren tussen 15 en 35 jaar die de stad bewonen en kadervorming volgen die voldoet aan de
voorwaarden gesteld in artikel 53 van dit reglement. Ook zij die een andere gemeente bewonen of de leeftijdsgrens overschrijden, maar
geëngageerd zijn in een Waregems jeugdwerkinitiatief, als zodanig door het college van burgemeester en schepenen na advies van de
jeugdraad erkend, komen in aanmerking voor de toelage.
De beroepskrachten van de jeugdhuiswerkingen komen niet in aanmerking voor betoelaging van de overeenkomstig artikel 28 paragraaf 2
voorgeschreven minimumuren kadervorming.

Artikel 53.
Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast
zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven. Deze kadervorming moet georganiseerd worden door erkende
jeugdverenigingen, erkende instellingen en verenigingen voor sociaal-cultureel vormingswerk of door de overheid.
Het cursusgeld moet minstens 5,00 EUR bedragen.
Komen in geen geval in aanmerking voor betoelaging:
- cursussen die aansluiten bij een beroepsopleiding, met uitzondering van deze gevolgd door bezoldigde kaderleden uit het Waregemse
jeugdwerk;
- stages, verbonden aan monitorencursussen;
- cursussen die uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen;
- initiatieven die worden genomen door plaatselijke afdelingen van de onder dit artikel bedoelde erkende verenigingen en/of instellingen.

Artikel 54.
De in artikel 51 voorziene toelage bedraagt maximaal 50% van het cursusgeld. De verplaatsingskosten kunnen niet in rekening worden
gebracht.
Het toekennen van de toelage is afhankelijk van de kredieten die jaarlijks in de jeugdbegroting worden opgenomen. Indien het te subsidiëren
bedrag het toegekende begrotingskrediet overtreft, wordt dit bedrag (via de regel van drie) herleid tot het voorziene begrotingskrediet.
De individuele toelage wordt op dezelfde wijze beperkt.

Artikel 55.
De aanvragen zullen op de ter beschikking gestelde formulieren, binnen de 3 maanden na het beëindigen van de cursus, bij de stedelijke
jeugddienst worden ingediend.
Dit aanvraagformulier zal vergezeld zijn van een attest van de inrichters van de cursus, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de volgens deze
beslissing gestelde voorwaarden. Daarbij zullen volgende gegevens dienen te worden vermeld:
- bedrag van het betaalde cursusgeld;
- plaats en data waarop de cursus heeft plaatsgevonden;
- onderwerp van de cursus en (eventueel) het behaalde brevet.
- bevestiging door de inrichters van de vormingscursus van deelname door de aanvrager aan de vormingscursus.
Indien bedoeld attest niet kan voorgelegd worden, zal het aanvraagformulier worden voorzien van de stempel en de handtekening van de
verantwoordelijke van de inrichtende vereniging of instelling.

Artikel 56.
Het College van Burgemeester en Schepenen verdeelt, na advies van de jeugdraad, het op de jeugdbegroting voor deze rubriek voorziene
bedrag over de aanvragers wiens aanvraag werd goedgekeurd.
Het stadsbestuur kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste
aangifte.

