Gemeentelijk reglement tot jeugdsubsidiëring

Subsidies voor de aankoop van
duurzaam materiaal
Artikel 1 – Algemene bepalingen
Gemeente 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 – Definitie
Onder ‘duurzaam materiaal’ wordt verstaan: materiaal dat niet verdwijnt bij het eerste gebruik
en noodzakelijk is voor de werking van de jeugdvereniging. Volgend materiaal komt in
aanmerking:
•
•
•

audiovisueel materiaal en informatica
meubilair
kamp- en sportmateriaal

Artikel 3 – Toepassing
Gemeente Sint-Gillis-Waas kent een subsidie toe aan de door de gemeente erkende
jeugdwerkinitiatieven die duurzaam materiaal aankopen (kunnen ook meerdere aankopen
zijn).

Artikel 4 – Indienen subsidieaanvraag
De aanvraag voor de subsidie van de aankoop van duurzaam materiaal moet uiterlijk op 10
oktober van het jaar waarin de aankoop is gebeurd, ingediend worden bij het college van
burgemeester en schepenen.
Aanvragen ingediend na deze datum worden verschoven naar het volgend kalenderjaar.
De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van volgende bewijsstukken:
•
•

een kopie van de facturen
een kopie van de betalingsbewijzen

Artikel 5 - Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 50 % van de uitgaven met een maximum van 650 euro per
jeugdwerkinitiatief gespreid over 3 jaar.

Indien het jaarlijks te voorziene bedrag ontoereikend is, wordt het subsidiebedrag voor elke
rechthebbende proportioneel verminderd.

Artikel 6 – Uitbetaling
De uitbetaling gebeurt in de maand december van het lopende kalenderjaar op voorwaarde
dat alle jeugdwerkinitiatieven hun subsidieaanvragen uiterlijk op 10 oktober hebben
ingediend.
Het berekende subsidiebedrag wordt gestort op rekening van het jeugdwerkinitiatief of op de
rekening van een door hen aangeduid persoon.

Artikel 7 – Overdracht subsidies
Indien geen aanvragen worden ingediend of het jaarlijks vast te stellen bedrag niet volledig is
aangewend, dan wordt het saldo overgedragen naar de basis- / werkingssubsidie.

Artikel 8 – 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 subsidies heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de
voorziene subsidie terugvorderen.

Artikel 9 – Opheffingsbepaling
Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 mei 2015.

