
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 20 FEBRUARI 2020 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, 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, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, 
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre 
Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Wouter Rombouts, schepen.

Tom Van Grieken, raadslid.

SUBSIDIEREGLEMENT: WERKING

De raad,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 waarin het strategisch meerjarenplan 
2020 tot en met 2025 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking;

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid;

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de speelpleinwerking;

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2020-2025;

Gelet op het advies van de jeugdraad van 14 januari 2020;

Gelet op de gevoerde besprekingen;

Besluit:  met 22 stemmen ja, tegen 7 stemmen neen

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, 
Véronique D'Exelle, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Kathelijne Peeters, Christof Victor, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy 
Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Lieven De Smet stemmen ja.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Peter Arnauw, Maya De Backer, Dieter Peeters, Olivier Coppens, Erik 
Maes stemmen neen.
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Enig artikel

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "Werking van Schotense jeugdverenigingen" voor 
de beleidsperiode 2020-2025.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet



Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen. 

 

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. 

Hoofdstuk II : DE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN 

Art. 3 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 jeugdverenigingen onder de noemer ‘Amateuristische kunstbeoefening voor jongeren’ 

o speelpleinen 

Art. 4 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. 5 Enkel de verenigingen die voldoen aan de "Normen voor gemeentelijke erkenning" komen in 

aanmerking voor gemeentelijke subsidies: 

(a) JEUGDBEWEGINGEN 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de jeugdbewegingen voldoen aan alle vereisten zoals 

omschreven in de §1 tot en met § 8 van dit subsidiereglement. 

§ 1. De verenigingen die tot doel hebben aan jongeren tussen 6 en 24 jaar een buiten- en naschoolse 

opvoeding (kadervorming, vormingsactiviteiten) en/of ontspanning (ontmoeting, spel, creatieve 

activiteiten) te bezorgen. 

§ 2. De verenigingen die aangesloten zijn bij een door de Afdeling Jeugd erkende federatie. 

§ 3. De verenigingen waarvan het lokaal op grondgebied Schoten gelegen is. 

§ 4. De verenigingen waarvan meer dan de helft van de leden Schotenaren zijn. 

§ 5. De verenigingen waarvan tenminste 30% van de leiding beschikt over een attest "animator in het 

jeugdwerk", erkend door de Afdeling Jeugd. 

Een elders verworven competentie ‘EVC’, aan te tonen door de vereniging (vb: pedagogische 

studie of 3 jaar de functie als leidinggevende binnen de vereniging uitoefenen) wordt 

gelijkgesteld. 

§ 6. De verenigingen waarvan tenminste 10% van de leiding (met een minimum van twee) beschikt 

over een attest “basis brandbestrijding / kleine blusmiddelen”, afgeleverd door een erkende 

organisatie. 

§ 7. De verenigingen moeten minstens 20 activiteitenpakketten (1 pakket per dag), per leeftijdsgroep, 

organiseren per jaar (excl. kampdagen). 

§ 8. Er dienen tevens minstens 7 opeenvolgende kampdagen ingericht te worden (tijdens de 

schoolvakanties). 



§ 9. De verenigingen dienen administratieve controle van de - door de gemeente aangeduide - 

ambtenaren te aanvaarden. 

§ 10. Verenigingen die erkend willen worden, dienen deze vraag te richten aan het college van 

burgemeester en schepenen voor 1 september van het komende werkingsjaar (= schooljaar). 

Vanaf 1 september zal de vereniging zijn werking moeten motiveren om na 1 volledig 

werkingsjaar aanspraak te kunnen maken op subsidies. 

Bij twijfels omtrent de daadwerkelijke werking en de daaraan verbonden subsidies dient de 

jeugddienst een praktische controle uit te voeren. Bij blijvende twijfels zal een afgevaardigde van 

de respectievelijke vereniging ter verduidelijking op de vergadering van de jeugdraad uitgenodigd 

worden. 

§ 11. 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. Speelplein Horst valt niet onder deze timing. Deze speelpleinorganisatie dient de 

stavingstukken voor 15 november aan de jeugddienst over te maken. 

§ 12. 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. 

§ 13. De berekeningsperiode vangt aan per 1 september en eindigt op 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar. 

(b) JEUGDVERENIGINGEN ONDER DE NOEMER:  

AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING VOOR JONGEREN 

§ 1. De berekening van de subsidies gebeurt aan de hand van het aantal verzekerde leden van de 

vereniging. Lijsten met naam, voornaam, volledig adres en geboortedatum, samen met een 

uittreksel van de verzekeringspolis, worden opgevraagd en aan de jeugddienst bezorgd. 

§ 2. De berekening gebeurt naar rato van het aantal leden tot 24 jaar. 

§ 3. De berekeningsperiode vangt aan per 1 september en eindigt op 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar. 

(c) SPEELPLEINEN 

§ 1. De reële cijfers over de periode van 1 september tot 31 augustus worden aan de speelpleinen 

opgevraagd en dienen voor 15 november, volgend op bedoeld schooljaar, te worden overgedragen 

aan de jeugddienst. 

§ 2. De gegevens die worden opgevraagd hebben betrekking tot het aantal aanwezigheidsdagen, 

opgesplitst in het ‘totaal’ en in ‘Schotenaren’, de uitgaven en de inkomsten. De jaarlijkse subsidie 

zal gebaseerd worden op het financieel verschil (= kinddagprijs) tussen de dagkostprijs als 

uitgavenpost enerzijds en de ouderbijdrage, vermeerderd met de ontvangen giften als inkomsten 

anderzijds. Op deze manier zal het speelplein de staat opmaken en aan het gemeentebestuur nooit 

een dagbedrag vragen dat hoger ligt dan de kinddagprijs. 

§ 3. De berekeningsperiode vangt aan per 1 september en eindigt op 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar. 

§ 4. Vanaf het budget is goedgekeurd, worden er 9 maandelijkse voorschotten uitgekeerd van € 

1.250,00 om de werking van het speelplein te garanderen en te versoepelen. 



Hoofdstuk IV : HET BEDRAG VAN DE SUBSIDIES 

Art. 6 Jaarlijks zullen in het gemeentebudget kredieten worden ingeschreven, die, volgens de in dit 

reglement voorziene criteria, zullen worden verdeeld. 

Art. 7 De verleende subsidies worden verdeeld in: 

- Basissubsidie, toegekend op forfaitaire grondslag; 

- Werkingssubsidie, toegekend op grond van het aantal leden. 

Art. 8 Voor de berekening van het bedrag van de aan de verenigingen (jeugdbewegingen en 

amateuristische kunstbeoefening voor jongeren) toe te kennen subsidies wordt volgende 

verdeelsleutel toegepast: 

- Basissubsidie: de basissubsidies bestaan uit 25% van het op het gemeentebudget ingeschreven 

krediet. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld tussen alle belanghebbende verenigingen; 

- Werkingssubsidie: de werkingssubsidies bestaan uit 75% van het op het gemeentebudget 

ingeschreven krediet. Dit bedrag wordt op evenredige wijze onder alle belanghebbende 

verenigingen verdeeld in functie van het aantal leden, met de leeftijd tot 24 jaar, dat ze tellen. 

Art. 9 Om de berekening en verdeling van de subsidies werkbaar te maken voor de jeugdverenigingen zal 

er per aangesloten lid 1 punt worden gerekend (voor de werkingssubsidies). 75% van de in het 

gemeentebudget voorziene kredieten zullen evenredig verdeeld worden aan de hand van het door 

alle, in aanmerking komende, Schotense verenigingen verzamelde puntenaantal. 

Art. 10 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. 11 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 

Art. 12 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. 13 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 VI : SLOTBEPALINGEN 

Art. 14 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. 15 Dit reglement zal aan de toezichthoudende overheid en aan alle leden van de betrokken 

gemeentelijke adviesraden worden toegezonden en bekendgemaakt via het gemeentelijk infoblad 

(Info Schoten). 

Art. 16 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. De erkenning gebeurt 

door de jeugdraad, het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad (in deze volgorde). 


