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UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 13 JANUARI2O2O

AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David

Haelterman,KristienGoeminrre,StefRyckmanS,m,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinusva+G*euningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

13.

Subsidiereglement voor Crootschaligejeugdevenementen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , meer bepaald artikel 4l , 23";
Gelet op de wet van14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid, artikel 5 betreffende de verplichting van een gemeentelijke jeugdraad;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 21103/2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaande reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad d.d.
07

.lt.20t6;

Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Overwegende dat het gewenst is om jeugdverenigingen te stimuleren om jeugdevenementen te
(blijven) organiseren om zo tal van (niet-georganiseerde) Kortenbergse kinderen enjongeren te
betrekken bij hun werking;
Overwegende dat onderstaand subsidiereglement door de jeugdraad werd uitgewerkt om binnen de
reeds bestaande subsidiepost een expliciete post te creëren voor de subsidiëring van grootschalige
jeugdevenementen die niet in aanmerking komen voor de subsidie van grootschalige bovenlokale
culturele evenementen;
Overwegende dat de 'subsidies voor grootschalige jeugdevenementen' financieel vervat zitten in de
' subsidies voor erkende j eugdverenigingen' ;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de 'subsidies voor erkende jeugdverenigingen' zijn
voorzien onder de volgende actie 'GBB-09.1' 'Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0750-00/64930000 'Werkingssubsidies jeugd via subsidiereglement';
Overwegende dat er op de jeugdraad van dd. 05.11.2019 advies werd gewaagd over het ontwerp
reglement' subsidiereglement voor grootschalige j eugdevenementen' ;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor grootschalige jeugdevenementen als volgt goed:
Subsidiereglement grootschalige jeugdevenementen

GR 13.01.2020

I. ALGEMENE VooRWAARDEN
Artikel 1: Omschriivins alsemeen doel
erkende Kortenbergse jeugdverenigingen te ondersteunen
organisatie van grootschalige jeugdevenementen, die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Dit subsidiereglement heeft als doel
Artikel2: F inanciering

bij de

en toekenning

Het totale subsidiebudget van 1.500 euro wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget binnen
de begrotingspost 'Voorzien van subsidies voorjeugd via het subsidiereglement'.
Elke jeugdvereniging krijgt een bedrag per goedgekeurde subsidieaanvraag met een minimum van 100
euro en een maximum van 500 euro per evenement per jaar.
Een evenement kan slechts één keer per jaar, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging
binnen dit subsidiereglement.

Artikel

3

: Omschrijving doelgroep

Deze subsidies worden enkel verleend aan erkende Kortenbergse jeugdverenigingen volgens de
voorwaarden van dit reglement.
De jeugdverenigingen moeten door de gemeente erkend zljn en dus voldoen aan de in het

erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

De subsidie kan ook aangewaagd worden door een samenwerkingsverband van meerdere erkende
Kortenbergse j eugdvereni gingen.

II. ST]BSIDIERING
Artikel4: Procedure
Jeugdverenigingen kunnen de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven
procedure:
- Elke subsidieaanwaag wordt via het daartoe bestemde aanwaagformulier ingediend bij de
dienst Jeugd via fusieke overhandiging, via mail naar jeugd@kortenberg.be of via het online
aanwaagformulier, Het reglement en het aanwaagformulier zijn beschikbaar op de
gemeentelijke website.

Bij

de subsidieaanwaag wordt bovendien een apart formulier toegevoegd waarin duidelijk
gemaakt wordt waarom men deze subsidie wil aanwagen en waarvoor dit nodig is. Daarnaast
wordt een gedetailleerde kostenraming brj de aanwaagtoegevoegd

De subsidieaanvraagvoor grootschalige jeugdevenementen moet minstens 2 maanden voor
aanvang van het evenement en ten laatste voor 30 november ingediend worden bij de dienst
Jeugd. Indien het bovendien een evenement betreft waarvoor ook een algemene
evenementenaanvraag ingediend dient te worden

bij de dienst Vrije Tijd, moeten de

tijdstippen voor indiening gerespecteerd worden. Dezete respecteren tijdstippen voor
indiening, op straffe van verval, zijn terug te vinden in het reglement voor de organisatie van
openbaar toegankelijke evenementen.

De dienst Jeugd toetst elke aanwaagaan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en
agendeert nadien de aanvraag voor advies op de agenda van de eerstvolgendejeugdraad. Op
dezejeugdraad wordt de aanvraag bekeken en wordt het gewenste toe te kennen bedrag,
volgens stemming, bepaald.

Uiterlijk 3 maanden na het evenement dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:

1.
2.
3.
4.

Een verslag van de activiteit
Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven)
Betalingsbewijzen op naam van de vereniging
Voorbeelden van de communicatie.

Wanneer het subsidiedossier en alle bijhorende bewijsstukken na afloop van het evenement
volledig en correct werden ingediend bij de dienst Jeugd, wordt het gewenste subsidiebedrag,
bepaald op dejeugdraad, ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en
schepenen. De uitbetaling gebeurt ten laatste 2 maanden na het indienen van de bewijsstukken
op het rekeningnummer van de jeugdvereniging zoals vermeld dient te worden in het
aanvraagformulier. De jeugdvereniging verbindt zich ertoe elke wijzigingvanzíjn
rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de dienst Jeugd.

lndien de aanwaag gebeurde door een samenwerkingsverband van meerdere erkende
Kortenbergse jeugdverenigingen zal de subsidie gestort worden op het rekeningnummer van
de vereniging die de aanwaagdeed. De verdeling van de subsidie onder de verschillende
partners gebeurt door de verenigingen zelf.
Jeugdverenigingen kunnen tot tien werkdagen na de besluitvorming gemotiveerd beroep
aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.
De dienst Jeugd behandelt het beroep en maakt, indien nodig, een aangepast collegebesluit
De uitbetaling van de subsidie zal steeds gebeuren vóór 31 december.

Artikel5: Controle
- In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van
subsidies, is de aanwagende jeugdvereniging ertoe gehouden:
- de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanvraagte controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die
zij hieromtrent nodig acht
- de subsidie uitsluitend aanÍe wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving vandeze bepalingen, kan het gemeentebestuur niet of slechts gedeeltelijk de
subsidies uitbetalen. Ook kan ze de toetenning van nieuwe subsidies opschorten.
- Het gemeentebestuur behoudt zichhet recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Írdien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt
desbetreffende jeugdvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit
besluit gereglementeerde subsidie.
- De jeugdvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.

Artikel 6: Doelstellingen subsidiereelement

Dit subsidiereglement wil jeugdverenigingen ondersteunen bij

de organisatie van grootschalige
evenementen die voldaan aan onderstaande voorwaarden:
I . Het evenement overstijgt de gewone j eugdwerking en sluit aan bij één of meer van de
volgende functies: ontmoeting, gemeenschapsvorming, cultuur, sport, maatschappelijke
activering. De organisatie van fuiven wordt expliciet uitgesloten.
2. Het evenement speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het evenement heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk.
Het evenement heeft een publieksbereik van minimum 250 bezoekers.
De toegang tot het evenement is financieel laagdrempelig. De opbrengst van het evenement is
uitsluitend bestemd voor de werking van de vereniging. Puur commerciële, alsook
discriminerende en politieke activiteiten en activiteiten die indruisen tegen de openbare orde
en de goede zedenkomen niet in aanmerking voor betoelaging.
Het evenement richt zich naar jongeren en gezinnen. Het project heeft een belangrijk
aantoonbaar luik dat gericht is op kinderen en jongeren tussen 3 en25 jaar.
Het evenement heeft in het verleden al minstens lx plaatsgevonden.
Het evenement wordt ruim bekend gemaakÍ binnerr de gemeentegrenzen.

Artikel 7: Looptijd reelement

Dit reglement gaat in voege vanaf | 4.01,2020 en eindigt op 3 L12.2025.
Artikel 8: Geschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende

de toepassing van

dit

reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.

Artikel 9: Opheffingsbepalingen
De gemeenteraadsbeslissing "Subsidiereglement voor grootschalige jeugdevenementen d.d.
07 .l I.2016" wordt hierbij opgeheven.
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Namens de gemeenteraad

directeur
CEUPPENS

De algemeen

De voorzitter

(g) L.

(g) A. VANDE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 januan 2020
De voorzitter

De algemeen directeur
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