Subsidiereglement voor werkingssubsidie jeugdhuizen in Gemeente Lanaken

In dit reglement wordt duidelijk gemaakt welke subsidie een erkend jeugdwerkinitiatief kan ontvangen. De
subsidie is minimaal een vaste basissubsidie die kan worden aangevuld met een variabele subsidie op
basis van de werking en criteria.

Artikel 1: Subsidiëring
§1: Basissubsidie
Elk erkend jeugdwerkinitiatief komt in aanmerking voor een basissubsidie van 100 EUR.
§2: Variabele Subsidie
Het beschikbare bedrag (bedrag voorzien in de begroting min het totaal van de uitgekeerde basissubsidie
aan alle erkende jeugdwerkinitiatieven) wordt verdeeld aan de hand van een aantal voorwaarden. De
variabele subsidie bedraagt maximum 585 EUR per jeugdhuis.
Voorwaarden:
o Een degelijk onderhouden, proper en veilig lokaal. Min. ieder kwartaal wordt er door een
gemeentelijke ambtenaar een controle uitgevoerd. Hiervan wordt er een verslag
gemaakt. Dit verslag dient bij de aanvraag bijgevoegd te worden. Bij elk positieve
evaluatie wordt er € 50 voorzien.
o Beschikken over een EHBO koffer die voldoet aan de voorwaarde van het rode kruis.
o Jaarlijks moeten er min. 10 uren vorming gevolgd worden door de leiding of werkgroep
(kern).
o Boekhouding van het afgelopen werkjaar moet worden neergelegd (overzicht waarvoor
de subsidiegelden gebruikt zijn + eindsaldo van in- en uitgaven) Dit om aan te tonen dat
de vereniging geen financiële schuld heeft opgebouwd in het afgelopen jaar en de
subsidiegelden goed besteed worden.
o Min 30 leden hebben (excl. leiding) waarvan de helft woonachtig in Lanaken.

Alle voorwaarden moet bewezen worden door een bijlage toe te voegen bij de subsidieaanvraag.

Berekening:
+ €200

-Lokaal
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
-EHBO koffer
-Vorming
-Boekhouding
-Leden

+ €50
+ €50
+ €50
+ €50
+ € 30
+ € 130
+ € 25
+ € 200
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31 - 70 leden
> 70 leden

+ € 100
+ € 100
€ 585

Totaal:

Opm.: Er kan vanuit de gemeentelijke administratie regelmatig controle uitgevoerd wat betreft de
lokalen. Ook kan er meer informatie opgevraagd worden om bovenstaande voorwaarden te
controleren.
§3: Totaal Subsidie
Basissubsidie:
Variabele subsidie:
Totaal:

€100
€585
€685

Artikel 2: Uitbetaling
§1: Aanvragen
De aanvraag om gesubsidieerd te worden dient te gebeuren middels een formulier dat verkrijgbaar is bij
de Dienst Jeugd en te vinden op de website van de gemeente Lanaken.
§2: Inhoud van de aanvraag
Zie invulformulier in bijlage
§3: Behandeling van de aanvraag
1. Het College van Burgemeester en Schepenen legt dit dossier voor advies voor aan de
kwaliteitscommissie .
2. De kwaliteitscommissie behandelt de dossiers en verstrekt een gemotiveerd advies aan het College
van Burgemeester en Schepenen. Dit advies betreft het al of niet in aanmerking komen voor subsidie
als jeugdwerkinitiatief.
3. Het College van Burgemeester en Schepenen behandelt het dossier en brengt de aanvragers van de
beslissing op de hoogte.
4. Na definitieve goedkeuring van de aanvraag zal het College van Burgemeester en Schepenen na de
bekendmaking overgaan tot betaling van de subsidie.

Artikel 3: Kwaliteitscommissie

§1: Taakomschrijving
De commissie adviseert het gemeentebestuur over de uitkering van subsidies aan een organisatie die
erkend is als jeugdwerkinitiatief. Indien het gemeentebestuur het advies van de commissie niet volgt, treft
zij ter zake een met redenen omkleden beslissing. Deze wordt aan de kwaliteitscommissie, jeugdraad en
de betreffende organisatie meegedeeld.
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§2: Samenstelling
Deze is samengesteld uit 3 afgevaardigden van de Dienst Vrije Tijd.
Artikel 4: Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden:
1. De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
2. Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om, eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
3. Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies, evenals de toekenning van nieuwe
subsidies opschorten.

Artikel 5: Alarmprocedure
Erkende jeugdwerkinitiatieven die omwille van een verminderde werking niet meer in aanmerking komen
voor erkenning, vallen automatisch in de alarmprocedure.
Dit betekent dat zij enkel de basissubsidie zullen ontvangen voor het betreffende kalenderjaar.
Indien zij voor het eind van dat kalenderjaar de werking nog niet op peil hebben, wordt de erkenning als
jeugdwerkinitiatief beëindigd. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de jeugdraad en aan het initiatief zelf.

Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2014.
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