Kortenberg, 2 september 2020

Betreft: Spontaan advies jeugdraad met betrekking tot het reglement propere lokalen
en extra controles voor 1 vereniging
Op de volgende gemeenteraad worden de aanpassingen in het subsidiereglement van jeugd
voorgelegd ter goedkeuring. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de orde
en netheid van de lokalen en zijn er gekomen in samenwerking met de jeugdraad. We zijn
nog steeds tevreden over deze samenwerking en het reglement dat er uit voortgekomen is.
Een van de doelen was een objectieve en gelijke behandeling voor alle verenigingen.
We betreuren ten sterkste dat nog voor dit reglement is goedgekeurd en in werking getreden
dat er voor 1 vereniging een uitzondering wordt gemaakt. We hebben het over Chiro
Erps-Kwerps. Er is deze zomer een klein incident geweest in de lokalen dat al uitvoerig
besproken is met de alle betrokkenen waar we dan ook niet verder op gaan ingaan. We
vinden wel niet dat dit incident aanleiding mag geven om het nieuwe reglement om te
gooien. In het laatste gesprek over dit incident kondigde de gemeente aan dat er 2 extra
onaangekondigde controles zouden worden uitgevoerd bij Chiro Erps-Kwerps. Deze
controles zouden dan wel niet meetellen in het nieuwe reglement.
We vragen ons ten eerste af hoe de gemeente dan gaat beslissen welke onaangekondigde
controles meetellen en welke niet? Dit ondermijnt de objectiviteit die we met het nieuwe
systeem wouden bereiken. Ten tweede vinden we het jammer dat deze controles gaan
plaatsvinden omdat dit zorgt voor een ongelijke behandeling tussen verenigingen. We willen
dan ook vragen dat deze controles niet plaatsvinden en elke vereniging volgens het systeem
behandeld wordt. Na het eerste jaar zijn we vragende partij om dit systeem te evalueren en
bij te sturen moest het tekort schieten, maar dan wel voor alle verenigingen én met
objectieve regels.
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