Gemeentelijk reglement tot jeugdsubsidiëring

Basiswerkingsubsidies
Artikel 1 – Algemene bepalingen

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas erkent het jeugdwerk op basis van het decreet
van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal beleid en de
bepalingen van het provinciaal jeugdbeleid.

Artikel 2 – Toepassing

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas kent jaarlijks een basiswerkingsubsidie toe aan
de erkende jeugdwerkinitiatieven op voorwaarde dat de jeugdwerkinitiatieven geen
soortgelijke subsidie ontvangen vanuit een andere gemeentelijke adviesraad of via een
ander gemeentelijke reglement.

Artikel 3 – Indienen subsidieaanvraag

De aanvraag voor de basiswerkingsubsidies van het voorbije werkingsjaar moet uiterlijk op
10 oktober ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Het werkingsjaar van jeugdverenigingen loopt van september tot en met augustus.
Bij het tijdig indienen van de subsidieaanvragen kan de behandeling afgerond worden vóór
eind december.

De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van volgend bewijsstuk:
- Volledige ledenlijst op datum van 31 augustus van het voorbije werkingsjaar met
vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en (indien mogelijk) lidnummer van
elk lid.

Artikel 4 - Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt minimum 186 euro per erkend jeugdwerkinitiatief.
De rest van het beschikbare krediet (d.i. de niet aangewende bedragen voor evenement- /
projectsubsidies, kadervormingsubsidies, startsubsidies, infrastructuursubsidies en subsidies
voor duurzaam materiaal) wordt verdeeld onder de erkende jeugdwerkinitiatieven op basis
van het aantal verzekerde en/of betalende leden van 3 tot 25 jaar t.o.v. het totaal in
aanmerking te nemen ledenaantal van de ingediende aanvragen.

Artikel 5 – Uitbetaling

De subsidieaanvragen worden administratief verwerkt. Het college van burgemeester en
schepenen beslist over de toe te kennen subsidies.
De uitbetaling gebeurt in de maand december van het lopende kalenderjaar op voorwaarde
dat het jeugdwerkinitiatief nog effectief werking heeft en op voorwaarde dat alle
jeugdwerkinitiatieven hun subsidieaanvragen uiterlijk op 10 oktober hebben ingediend.

Artikel 6 – Controle en sancties

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren op de
besteding van de subsidie. Als blijkt dat een vereniging onjuiste of valse gegevens heeft
verstrekt en daardoor ten onrechte subsidie heeft gekregen, kan het college van
burgemeester en schepenen de voorziene subsidie terugvorderen.

Artikel 7 – Opheffingsbepaling

Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 mei 2019.

