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Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 24 FEBRUARI 2022 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.
Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Maya De 
Backer, Christof Victor, Sandra Lauryssen, Kris Oversteyns, Tommy Van 
Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Erik Maes, Brecht 
Verwulgen, raadsleden.

Jack Vissers, korpschef.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Tom Van Grieken, Dieter Peeters, Lieselotte Decroix, raadsleden.

AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT ONDERHOUDSWERKEN AAN 
JEUGDLOKALEN

De raad,
Overwegende dat brandveiligheid al jaren een prioriteit is voor de jeugdraad;

Gelet op de controles van de brandweer in 2021 en de brandpreventieverslagen die op basis hiervan 
werden opgesteld en besproken met de jeugdverenigingen en jeugdhuis Kaddish;

Gelet dat er in 2022 opnieuw een controle wordt uitgevoerd door de brandweer;

Overwegende dat de meeste verenigingen reeds inspanningen leverden om aan hun brandpreventie te 
werken al dan niet met ondersteuning van de jeugddienst;

Gelet dat de verenigingen met een verslag met opmerkingen een plan van aanpak opstelden om deze 
opmerkingen aan te pakken;

Gelet op het subsidiereglement voor onderhoudswerken aan jeugdlokalen zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad d.d. 20 februari 2020;

Overwegende dat de verenigingen met opmerkingen extra onderhoudskosten hebben in het kader van 
brandveiligheid om die opmerkingen aan te pakken en dat een extra stimulans gegeven kan worden 
door deze kosten volledig te subsidiëren; 

Gelet op het beschikbare budget op de begroting;

Gelet op het aangepaste subsidiereglement voor subsidiëring van onderhoudswerken aan jeugdlokalen;

Gelet op het positief advies van de jeugdraad d.d. 14 december 2021;

Gelet op de tussenkomst van raadslid Brecht Verwulgen;

Besluit: 
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 met 28 stemmen ja (eenparig)
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert 
Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Sandra 
Lauryssen, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, 
Erik Maes, Brecht Verwulgen, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.

Enig artikel

Goedkeuring te hechten aan de aanpassingen van het subsidiereglement onderhoudswerken aan 
jeugdlokalen met ingang vanaf 1 maart 2022.

Subsidiereglement: onderhoudswerken aan jeugdlokalen.

Hoofdstuk I : ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd in het gemeentebudget worden aan de 
plaatselijke verenigingen subsidies verleend volgens de regeling en voorwaarden die hierna worden 
vastgelegd.

Art. 2 De subsidies worden aan de verenigingen toegewezen door het college van burgemeester en 
schepenen van en te Schoten.

Art. 3 Er wordt financiële steun verleend aan gemeentelijk erkende initiatieven voor het uitvoeren 
van veranderings- en verbeteringswerken aan de door het initiatief in gebruik zijnde werkingslokalen 
en –terreinen.

Hoofdstuk II : DE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN

Art. 4 Alleen gemeentelijk erkende jeugdverenigingen die sedert tenminste één jaar een werking 
ontwikkelen in hoofdzaak ten bate van de kinderen en jongeren van de gemeente, kunnen worden 
gesubsidieerd. Onder ‘jeugdverenigingen’ worden volgende types verenigingen gerekend:

o jeugdbewegingen

o jeugdhuizen

o jeugdverenigingen onder de noemer ‘Amateuristische kunstbeoefening voor jongeren’

o speelpleinen

Art. 5 Verenigingen die niet in aanmerking komen voor subsidiëring:

o Gemeentelijke instellingen

o Politieke (jongeren)verenigingen

o De vereniging voor wie een afzonderlijk werkingskrediet voorzien is in het gemeentebudget.

Hoofdstuk III : DE AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

Art. 6 Iedere organisatie is verplicht tussen 1 en 15 september de gevraagde informatie over de 
werking van het voorbije werkingsjaar (= schooljaar) terug te bezorgen aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

Art. 7 Aan de door het college van burgemeester en schepenen aan te wijzen ambtenaren moeten alle 
documenten kunnen worden voorgelegd en alle inlichtingen worden verstrekt die zij noodzakelijk 
achten. Deze ambtenaren zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
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Art. 8 De in aanmerking komende initiatieven moeten - aan hen geadresseerde - betalingsbewijzen 
en de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen. Bij facturen hoger dan € 2.500,00 excl. btw moeten  
drie prijsoffertes bijgevoegd worden waaruit blijkt dat de vereniging een weloverwogen keuze maakte.

Art. 9 Werkzaamheden en uitgaven die wel in aanmerking komen voor subsidiëring: 

o gebruiksmaterialen, vast aan het lokaal en/of terrein (bvb. steen, verf, cement, ...) 

o aankoop en jaarlijkse keuring blusapparatuur 

o aankoop en jaarlijkse hernieuwing EHBO-materiaal, eigen aan het werkingslokaal

o materiaal voor inbraakpreventie

o ecologische ingrepen aan het gebouw (na advies milieudienst)

Art. 10 Werkzaamheden en uitgaven die (bijvoorbeeld) niet in aanmerking komen voor subsidiëring:

o gebruiksvoorwerpen om werken uit te voeren (bvb. borstels, ladder, cementmolen, ...)

o materialen of diensten voor afvalverwerking (bvb. afvalcontainers, vuilbakken,…)

Hoofdstuk IV : HET BEDRAG VAN DE SUBSIDIES

Art. 11 Jaarlijks zullen in het gemeentebudget kredieten worden ingeschreven die, volgens de in dit 
reglement voorziene criteria, zullen worden verdeeld.

Art. 12 Per vereniging kan voor maximum € 7.500,00 aan betalingsbewijzen worden binnengebracht.

Art. 13 De uitgaven worden verdeeld in:

- Primaire kosten:

o Kosten in het kader van brandveiligheid zoals opgenomen in het actieplan, goedgekeurd door 
het gemeentebestuur.

- Secundaire kosten:

o Kosten in het kader van brandveiligheid, andere dan de kosten opgenomen in het actieplan.

o Kosten in het kader van duurzaamheid (nazicht duurzaamheidsambtenaar);

o Aankoop en jaarlijkse hernieuwing van EHBO-materiaal;

o Deze kosten moeten steeds aangetoond worden met een bijhorende factuur. 

- Tertiaire kosten: 

o Alle andere kosten die in aanmerking komen binnen dit reglement.

Art. 14 Eerst worden alle primaire kosten gecentraliseerd, deze worden voor 100% betoelaagd 
worden.

Daarna worden de secundaire kosten in functie van veiligheid en duurzaamheid voor 75% betoelaagd. 

Het resterende subsidiebudget, na aftrek van de toelage voor primaire en secundaire kosten, wordt 
verdeeld onder de tertiaire kosten volgens de “regel van 3”. Voor deze kosten is er een betoelaging tot 
maximaal 75% van de gemaakte onkosten.

Art. 15 Het college van burgemeester en schepenen zal het definitief resultaat van de 
subsidieberekening aan de verenigingen meedelen voor 31 oktober van het dienstjaar waarin de 
subsidies worden toegekend.

Art. 16 Bij betwisting van het vastgestelde puntenaantal kan bezwaar worden ingediend per 
aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, en zulks binnen de 15 
dagen na de ontvangst van het bericht van de berekening. De bezwaarschriften zullen worden 
onderzocht en een beslissing zal worden verstrekt aan de betreffende vereniging.

Hoofdstuk V : UITBETALING VAN DE SUBSIDIES
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Art. 17 De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de reglementering 
betreffende de gemeentelijke comptabiliteit op bevel van het college van burgemeester en schepenen 
door overschrijving op de post- of bankrekening van de organisatie.

Art. 18 Indien blijkt dat door de verenigingen onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd kan het college van burgemeester en schepenen 
de op grond van dit reglement toegekende subsidies terugvorderen.

Hoofdstuk VII : SLOTBEPALINGEN

Art. 19 Het toekennen en uitbetalen van de subsidies is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de 
hogere overheid van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten.

Art. 20 Dit reglement zal aan de toezichthoudende overheid en aan alle leden van de betrokken 
gemeentelijke adviesraden worden toegezonden en bekendgemaakt.

Art. 21 De verenigingen dienen administratieve controle van de - door de gemeente aangeduide - 
ambtenaren te aanvaarden.

Art. 22 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen is van toepassing.

OPM.: Een vereniging kan maar van één gemeentelijke instantie subsidies ontvangen. 

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


