Besluit:
Enig artikel
Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015:
Subsidiereglement: repetitieruimte
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 jeugdhuizen
o speelpleinen

Art. 4

Verenigingen die niet in aanmerking komen voor subsidiëring:
o gemeentelijke instellingen
o politieke (jongeren)verenigingen.

Hoofdstuk III: DE AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE
Art. 5

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. 6

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. 7

Deze toelagen hebben als doel om jeugdverenigingen te ondersteunen die muziekgroepen
de kans geven om te oefenen en daarbij stockageruimte voorzien om de instrumenten op
te bergen. Er moeten met deze voorzieningen minimaal 6 muziekgroepen per week
kunnen oefenen.

Art. 8

De vereniging voorziet een lijst met de artiesten die afgelopen werkingsjaar gebruik
hebben gemaakt van deze repetitieruimte met handtekening.
Bijkomend bezorgt de vereniging een standaard overeenkomst waaraan de groepen
moeten voldoen met bijhorende tarieven.

Hoofdstuk IV: HET BEDRAG VAN DE SUBSIDIES
Art. 9

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

Art. 10

De toelagen worden uitgekeerd aan de jeugdverenigingen naar rato van het aantal
repeterende groepen die per week kunnen oefenen en waarvoor ook een stockageruimte
voor voorzien is.

Art. 11

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. 12

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. 13

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. 14

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. 15

Het toekennen en uitbetalen van de subsidies is steeds afhankelijk van de goedkeuring
door de hogere overheid van de daartoe in de gemeentebegroting uitgetrokken kredieten.

Art. 16

Dit reglement zal aan de toezichthoudende overheid en aan alle leden van de
gemeentelijke jeugdraad toegezonden en bekendgemaakt worden.

Art. 17

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

Opmerking: Indien er een optreden van deze groepen wordt georganiseerd, komt dit in aanmerking als
cultureel waardevol project voor jongeren. Een deel van de kosten voor huur van materiaal kan
bijgevolg worden binnengebracht voor toelage culturele jongerenprojecten.

