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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: GROTE VERBOUWINGSWERKEN AAN 
JEUGDLOKALEN

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 29 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, 
Véronique D'Exelle, 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 
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Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet stemmen 
ja.

Enig artikel

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "Grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen" 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: grote verbouwingswerken 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 

grote (ver)bouwwerken op en 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   Eenzelfde vereniging kan maximum één aanvraag voor ondersteuning indienen binnen een 

tijdspanne van 10 kalenderjaren. Hierbij wordt het kalenderjaar van het besluit van de 

gemeenteraad, voor goedkeuring van het respectievelijke (mogelijke) vorige dossier, bepaald. 

Art. 7 De betrokken vereniging doet een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen, de 

jeugdraad en de gemeenteraad (standaardformulier te verkrijgen op de jeugddienst) met bijgevoegd:  

- De reden van de werken; 

- Een kostenraming (minstens € 7.501,00) opgesteld door architect of aannemer, bij wijze van 

prijsofferte. Bij de kostenraming van een architect dient een uitvoeringsontwerp bijgevoegd te 

worden; 

- Een verklaring dat de jeugdvereniging en/of derden bereid zijn om te investeren met de 

handtekening van alle partijen en het bedrag dat ze voor verbouwing kunnen vrijmaken. Dit 

d.m.v. een financieel plan waaruit blijkt dat de verbouwing financieel haalbaar is; 

- Een bewijs dat het lokaal nog minstens 20 jaar ter beschikking wordt gesteld van de vereniging; 

Een schriftelijke verklaring, afgeleverd door de eigenaar (particulier, vennootschap, vzw, …) 

waarbij men onderschrijft dat de vereniging nog minstens 20 jaar gebruik mag maken van het 

desbetreffende pand/terrein/lokaal, geldend vanaf de datum van ondertekening van het 

document. Enkel in het geval slechts één persoon eigenaar is van het pand/terrein/lokaal 

volstaat de (één) handtekening van de eigenaar. In alle andere gevallen dienen minstens 2 

personen, gemachtigd door de instantie die eigenaar is van het pand/terrein/lokaal, het 

document te ondertekenen; 

- Een schriftelijke verklaring dat de werken in overeenstemming zijn met de bouwvoorschriften; 

- Een schriftelijke verklaring, waarin alle betrokken partijen (eigenaar van het gebouw en/of de 

grond, huurder, gebruiker) andere dan de gemeente Schoten, zich ertoe verbinden, de gemeente 



Schoten te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor om het even welke schade die rechtstreeks 

of onrechtstreeks zou verband houden met de uitvoering van de werken; 

- Een plattegrond met de situatie voor de werken en een plattegrond met de geplande situatie. 

Art. 8 Voorafgaande kosten aan de werken kunnen ook worden binnengebracht.  

Vb: architectkosten, ... 

Art. 9 Werken, gekoppeld aan een negatief brandverslag kunnen de tijdspanne van 10 kalenderjaren 

verkorten. 

Art. 9bis Na deze versnelde procedure inzake de brandveiligheid moet een verbeterd brandverslag worden 

afgeleverd door de brandweercommandant. De periode van 10 kalenderjaren gaat na deze werken 

terug van start. 

Art. 10 Een basisdossier, met financiële raming, dient voor 1 augustus bij de jeugddienst ingediend te 

worden. 

Art. 11 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. 

Art. 12 Vanaf het jaar volgend op de aanvraag én indien het voorstel weerhouden werd én de nodige 

kredieten voorzien werden in het budget kan de respectievelijke vereniging een afgewerkt dossier 

voorstellen aan de gemeenteraad.  

Art. 13 De subsidie geldt enkel voor grote verbouwingen.  

- Komen in aanmerking als grote verbouwing: werken aan dak, muren, vloeren, sanitair, ramen 

en deuren, verwarming, veiligheid, elektriciteit, en alle andere werken die specifiek zijn aan de 

noden van de vereniging en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en 

schepenen van Schoten. 

- Komen niet in aanmerking als grote verbouwing: onderhoudswerken, luxewerken, verf, behang, 

meubels, elektrische apparaten, keukeninstallatie, onderhoudsproducten, tuinaanleg en alle 

werken die volgens de plaatselijke gebruiken als huurderonderhoud worden aanzien. 

- Om in aanmerking te komen voor deze specifieke subsidie dienen de werken het totaalbedrag 

van € 7.500,00 te overschrijden. Bedragen onder € 7.501,00 kunnen worden binnengebracht als 

onderhoudswerken. Hiervoor is een apart reglement. 

Art. 14 Bij werken van meer dan € 8.500,00 (excl. btw) per onderdeel moet men prijs vragen bij minstens 3 

aannemers (geregistreerd met btw-nummer) of moet men offertes opvragen bij 3 verschillende 

leveranciers. De keuze van aannemer en/of leverancier moet duidelijk worden gemotiveerd. 

Art. 15 De in aanmerking komende initiatieven moeten - aan hen geadresseerde - betalingsbewijzen en de 

nodige bewijsstukken kunnen voorleggen. 

Hoofdstuk IV : HET BEDRAG VAN DE SUBSIDIES 

Art. 16 Jaarlijks zullen in het gemeentebudget kredieten worden ingeschreven, die, volgens de in dit 

reglement voorziene criteria, zullen worden verdeeld. 

Art. 17 Het college van burgemeester en schepenen voorziet een krediet voor de respectievelijke 

vereniging(en) in het budget van het jaar, volgend op de aanvraag. 

Art. 18 Het bedrag van de totaalsubsidie wordt berekend aan de hand van de binnengebrachte kosten en 

hangt af van de schijf waarin ze vallen: 

- € 0,00  tot € 35.000,00  → 60 % subsidie 

- € 35.001,00  tot € 70.000,00 →  45 % subsidie 

- € 70.001,00  tot € 140.000,00→ 35 % subsidie 

- € 140.001,00  tot € 175.000,00→ 25 % subsidie 



Art. 19 De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing in verband met het vast te leggen bedrag per 

project. 

Hoofdstuk V : UITBETALING VAN DE SUBSIDIES 

Art. 20 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. 21 Na goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad kunnen de voorgestelde werken uitgevoerd 

worden. Betaling gebeurt op vraag van de vereniging, na voorlegging van de nodige stavingstukken. 

Art. 22 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. 

Art. 23 De subsidie kan worden uitbetaald in schijven van maximum 25% van het door de gemeenteraad 

vastgelegde bedrag. De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen voor 

mogelijke uitbetaling van deze schijven. Het bedrag per schijf wordt gebaseerd op basis van 

binnengebrachte facturen, waarvan het bedrag niet kan overschreden worden. De laatste schijf van 

25% zal uitbetaald worden op voorlegging van de eindstaat met factuur. Deze eindstaat dient 

geviseerd te worden door de bevoegde ontwerper (architect), of daartoe aangestelde ambtenaar van 

het gemeentebestuur. Het eindafrekeningsdossier dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Hoofdstuk VI : SLOTBEPALINGEN 

Art. 24 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. 25 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. 26 De verenigingen dienen administratieve controle van de - door de gemeente aangeduide - 

ambtenaren te aanvaarden. 

Art. 27 De vereniging laat voor, tijdens en na de voorgestelde werken inspectie toe door personeel van de 

gemeente Schoten. 

Art. 28 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen is van toepassing. 

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

- Dit reglement loopt parallel met het reglement voor onderhoudswerken. Het reglement voor 

onderhoudswerken is voor herstellings- of kleine aanpassingswerken tot € 7.500,-. 

Een vereniging kan tijdens één werkingsjaar wel voor beide subsidieregelingen een aanvraag 

binnenbrengen indien de aanvraag twee compleet verschillende zaken betreft. 


