Besluit:
Enig artikel
Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015:
Subsidiereglement: projectsubsidies
Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1

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

Art. 2

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

Art. 3

Er wordt financiële steun voorzien voor personen en/of initiatieven die een evenement of
project organiseren voor de jeugd met een cultureel waardevol karakter.

Hoofdstuk II: INITIATIEFNEMERS DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR
SUBSIDIËRING
Art. 4

Schotense personen en/of Schotense initiatieven die een project (activiteit, evenement, …)
voor hoofdzakelijk Schotense jongeren in of vanuit Schoten willen inrichten.

Hoofdstuk III: DE AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE
Art. 5

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. 6

Ondersteunen van projecten met een waardevol cultuuraanbod voor jongeren:
§ 1.

Voor 15 september van het lopende jaar moet de organisatie een financiële
begroting (uitgaven en inkomsten) i.v.m. de activiteit indienen. Bijkomend moet de
organisator motiveren waarom hun aanbod cultureel waardevol is voor jongeren.

§ 2. Uit de vooropgestelde begroting moet blijken hoeveel de organisator heeft besteed
aan de programmatie van het cultuuraanbod. Deze kost is de maximale toelage die
men kan ontvangen (tot een maximum van € 500,00).
Art. 7

Tevens moet de initiatiefnemer het project aankondigen in de Schotense infobladen en
afficheren op de Schotense jeugdinfoborden.

Art. 8

Een eerste screening gebeurt door de jeugddienst; het bestuur van de jeugdraad bespreekt
en agendeert de aanvraag voor de agenda van de eerstvolgende zitting van de jeugdraad.

Art. 9

De jeugdraad geeft advies over de haalbaarheid en de mogelijke subsidiëring van het
project.

Art. 10

Na het evenement dient een uitgaven- en inkomsten-analyse met exact cijfermateriaal en
officiële rekeningen op de jeugddienst te worden binnengebracht. De jeugddienst beslist
over de definitieve aanvaarding van mogelijke financiële ondersteuning. De jeugdraad
neemt akte van deze cijfergegevens.

Art. 11

Wanneer één en dezelfde persoon of organisatie meerdere initiatieven per werkingsjaar
wil organiseren, zal er slechts 1 (één) in aanmerking komen voor betoelaging.

Art. 12

Eén project wordt beschouwd per werkingsjaar, jaarlijkse herhalingen kunnen zich
voordoen (dit met de bedoeling projecten te kunnen opbouwen).

Art. 13

In oktober, na afsluiting van het werkingsjaar, zal berekening van het subsidiebedrag
gebeuren.

Hoofdstuk IV: HET BEDRAG VAN DE SUBSIDIES
Art. 14

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

Art. 15

Projecten met een waardevol cultuuraanbod voor jongeren kunnen een financiële toelage
ontvangen tot maximum € 500,00 voor de programmatie en randfactoren van deze
programmatie.

Art. 16

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

Art. 17

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. 18

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. 19

Indien blijkt dat door de initiatiefnemers 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. 20

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. 21

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

Art. 22

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

