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-

Wijzipeit en hervaststellen repleinent investerinpstoelapen jeupdlokalen.

Met 23 sternmen voor, GEEN sternrnen tegen en GEEN onthorrdirzgetz;
De Gemeenteraad,
In openbare vergadering?
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 1997 houdende vaststelling van een reglement
inzake het uitkeren van investeringstoelagen voor jeugdlokalen;
Overwegende dat het plaatselijk jeugdwerk in de gemeente Wingene tegemoet komt aan noden en
vragen onder kinderen en jongeren in hun vrijetijdsbesteding;
Overwegende dat de uitkering van toelagen een appreciatie inhoudt voor deze inspanningen;
Overwegende dat een aanpassing van het huidige reglement tegemoet komt aan de nieuwe noden
van de lokale jeugdorganisaties;
Ovecwegende dat de uitkering van de investeringstoelagen voor jeugdlokalen zal leiden tot een
betere en meer duurzame behuizing van de jeugdverenigingen;
Overwegende dat het stimuleren van een eigen behuizing leidt tot een grotere medeverantwoordelijkheid van de jeugdorganisaties;
Gelet op het advies van de Jeugdraad dd. 10 mei 2008;
Op voorstel van het College;

Artikel 1.
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in het gemeentelijk budget en
overeenkomstig de hier gestelde voorwaarden en modaliteiten kan het gemeentebestuur Wingense
jeugdorganisaties betoelagen die investeren in huisvesting.
Artike12.
g.1. : Omschrijving jeugdorganisatie.

Onder Wingense jeugdorganisatie wordt verstaan een jeugdvereniging of een jeugdhuis.
Jeugdafdelingen van sport- of culturele organisaties, koren, dansgroepen of van politieke partijen
kunnen niet opgenomen worden in dit reglement.
5.2. : Omschrijving jeugdvereniging, jeugdhuis
Een jeuedverenieing is een organisatie die groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven
organiseert (minimum 20 activiteitenlwerkjaar gespreid over ten minste 20 dagen met telkens
minimum 10 deelnemers) voor voornamelijk Wingense kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar,
in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en daarmee een kwaliteitsverbetering van de
samenleving beoogt door het vervullen van 66n of meerdere van volgende functies :ontmoeting,
spel, creatieve activiteiten, amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming,
dienstverlening, werken aan structuurverandering, bevorderen van integratie door opvang en
begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Zij heeft een zelfstandige
werking, dit wil zeggen een eigen bestuur en een eigen kas.
Een jeuedhuis is een orga~iisatiedie groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven organiseert
(minimum 12 activiteitedwerkjaar gespreid over ten minste 12 dagen met telkens minimum 10
deelnemers) voor voornamelijk Wingense jongeren tussen 16 en 35 jaar, in de vrijetijd, onder
educatieve begeleiding en daarmee een kwaliteitsverbetering van de samenleving beoogt door het
vervullen van 6% of meerdere van volgende functies :ontmoeting, spel, creatieve activiteiten,
amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening, werken aan
structuurverandering, bevorderen van integratie door opvang en begeleiding van maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren. Zij heeft een zelfstandige werking, dit wil zeggen een eigen
bestuur en een eigen kas. Een erkenning door de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en
Jongerencentra vzw is vereist.

Artikel3. Onderwerp van betoelaging
Een jeuedverenieing kan betoelaagd warden bij nieuwbouw van een jeugdlokaal, bij verbouwing,
uitbreiding of sanering van haar bestaande lokaal, bij aankoop van een lokaal.
Een jeuedhuis kan enkel betoelaagd warden bij verbouwing, uitbreiding of sanering van haar
bestaande lokaal.
ArtikeI 4. Eigendoms- of gebruiksvoorwaarden
Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn wanneer de organisatie haar dossier bij het College
van Burgemeester en Schepenen indient.

8.1. Jeugdvereniging
Bij nieuwbouw moet de grond waarop het gebouw wordt opgetrokken ofwel eigendom zijn van
de vereniging ofwel moet er een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de vereniging en de
eigenaar van de grond die op het moment van de aanvraag nog tenminste 30 jaar loopt.
Bij verbouwing, uitbreiding of sanering moet de grond waarop dit gebeurt ofwel eigendom zijn
van de vereniging ofwel moet er een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de vereniging en de
eigenaar van de grond die op het moment van de aanvraag nog tenminste 15 jaar loopt.
Bij aankoop van een lokaal moet het lokaal volledig eigendom warden van de vereniging.
5.2. Jeugdhuis
Bij verbouwing, uitbreiding of sanering moet het lokaal ofwel eigendom zijn van het jeugdhuis
ofwel moet er een schriftelijke overeenkomst zijn tussen het jeugdhuis en de eigenaar die op het
moment van de aanvraag nag tenminste 9 jaar loopt. Zo hieraan niet is voldaan kan, rekening

houdend met artikel 11 van dit reglement, een overeenkomst worden afgesloten tusseli de
eigenaar, het jeugdhuis en het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel5. Kosten die voor betoelaging in aanmerking komen
Alle kosten voor nieuwhouw, verbouwing, uitbreiding, sanering of aankoop komen voor
betoelaging in aanmerking, met uitzondering van : erelonen, registwtiekosten, roerende uitrusting
en kosteo die volgens het Burgerlijk Wetboek behoren tot de huurder.
Onder kosten wordt hier verstaan : werken en leveringen uitgevoerd door een geregistreerd
aannemer, de kosten voor aankoop van materialen te plaatsen met behulp van vrijwilligers, en de
aankoopprijs van het gebouw met grond.
Artikel 6. Berekening van de toelage
5.1. Jeugdvereniging

-

30 % van de facturen uitbestede werken en leveringen uitgevoerd door een geregistreerd
aannemer of van de aankoopprijs van een gebouw met grond.
80 % van aankoopfacturen van materiaal te verwerken of te plaatsen door vrijwilligers

-

5.2. Jeugdhuis
Verbouwing, uitbereiding of sanering van lokaal :
- 50 % van alle kosten
5.3. Jaarlijkse indexering
De bedragen worden jaarlijks, met ingang van 01/01/2008, aangepast aan de Abex-index.
Artikel7. Maximaal mogelijke betoelaging
§.I. Jeugdvereniging
- De vermelde percentages gelden per project;
- Een jeugdvereniging kan per jaar 6611project indienen voor betoelaging;
- Er gelden geen maximumbedmgen.
5.2. Jeugdhuis
Het vermelde percentage geldt per project;
- De maximum voorziene toelage geldt telkens per periode van drie jaar met ingang van
1/1/2008;
- De toelage per periode van drie jaar kan gecumuleerd worden tot het maximumbedrag van
5.000 Euro.
-

Artikel.8. De aanvraagprocedure
Het bestuur van de jeugdorganisatie, die aanspraak wenst te maken op de gemeentelijke toelage,
moet hiertoe voor aanvang van de werken en met beschrijving van de aard en de raming van de
werken, een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel9. Voorlopige vaststelling van de betoelaging
§. 1. Voorafgaande onderzoeken.
Het College van Burgemeester en Schepen geeft opdracht aan de administratie om de aanvraag te
onderzoeken. Het onderzochte dossier wordt voor advies voorgelegd aan de Jeugdraad.
5.2. De betoelagingsbeslissing

-

-

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over elk dossier afzonderlijk en raamt
tezelfdertijd het principiele bedrag van de betoelaging. Binnen de perlcen voorzien in het
budget kan er een voorschot uitbetaald worden van 50 % van de geraamde toelage met een
maximum van 10.000,OO E.
Iedere beslissing houdende niet toekenning van de toelage zal gemotiveerd zijn en wordt aan
de aanvrager in kwestie bij aangetekende brief meegedeeld.
De aanvrager kan binnen de 30 dagen na deze betekening een nieuwe onderzoek van zijn
dossier aanvragen op grond van nieuwe feiten of documenten.
Het dossier wordt dan opnieuw onderzocht, waarna het College een definitieve beslissing treft.
Er kan pas overgegaan worden tot uitbetaling van het saldo van de toelage na voorlegging en
controle van de facturen en nadat de gemeenteraad de nodige kredieten nominatief heeft
opgenomen in het budget.

Artibel10. Uitbetaling van de betoelaging
en de Jeugddienst liouden toezicht op de werken en zijn belast met de
De Dienst Infrastructu~~r
controle van de facturen en de bijgevoegde verantwoordingsstukken.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat over tot de uitbetaling van de toelagen op basis
van de voor eensluidend verklaarde afschriften van de facturen.

Artikel 11.
Indien de jeugdlokalen binnen in het reglement gestelde termijnen een andere bestemming krijgen
dan jeugdlokaal wordt de gemeentelijke betoelaging bij de eigenaar van de gebouwen, vermeld in
artikel4, minimaal teruggevorderd a rato van de nog resterende jaren.
Art.ikel 12.
Dit reglement treedt in voege op 1/6/2008 en vervangt het gemeenteraadsbesluit van 28 april
1997.
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