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Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: 

Subsidiereglement: vorming jeugdwerk 

Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 1  Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd in het gemeentebudget, wordt aan 
individuele personen een financiële ondersteuning verleend volgens de regeling en 
voorwaarden die hierna worden vastgelegd, voor deelname aan vorming jeugdwerk. 

Art. 2  De financiële ondersteuning wordt aan de individuele personen toegewezen door het 
college van burgemeester en schepenen van en te Schoten. 

Art. 3  Met ‘vorming jeugdwerk’ wordt bedoeld: een cursus, erkend door de Afdeling Jeugd en 
gericht naar het jeugdwerk, volgen met als rechtstreeks doel het toetreden of behoren tot, 
en het fungeren als leiding of bestuur van een jeugdbeweging, jeugdhuis of 
speelpleinwerking. 

Hoofdstuk II: PERSONEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR TERUGBETALING 
VAN CURSUSGELD 

Art. 4 Iedere leider of verantwoordelijke, werkzaam in een Schotense jeugdbeweging, jeugdhuis 
of jeugdwerkinitiatief kan terugbetaling van cursusgeld voor vorming jeugdwerk 
bekomen. 

Art. 5 Een Schotenaar, niet-werkzaam als leider of verantwoordelijke in een Schotense 
jeugdbeweging, jeugdhuis of jeugdwerkinitiatief, .... of werkzaam als leider of 
verantwoordelijke in een jeugdbeweging, jeugdhuis of jeugdwerkinitiatief van buiten 
Schoten kan terugbetaling van cursusgeld voor vorming jeugdwerk bekomen op 
voorwaarde dat deze persoon door geen enkele andere instantie terugbetaling van 
cursusgeld kan bekomen; in het bijzonder personen actief buiten Schoten dienen een 
schriftelijk en ondertekend formulier aan de Schotense jeugddienst voor te leggen als 
bewijs dat ze geen financiële toelage kunnen bekomen in de gemeente waar ze werkzaam 
zijn. 
(bv. een Schotenaar, actief als leider of verantwoordelijke in gemeente X dient in eerste 
instantie een aanvraag te richten aan gemeente X voor terugvordering van cursusgeld; 
indien dit niet kan, kan de persoon een aanvraag richten aan Schoten voor terugbetaling 
mits voorlegging van een schriftelijk en ondertekend formulier, uitgegeven door gemeente 
X, als bewijs dat er in die gemeente, volgens reglement, geen terugbetaling mogelijk is). 

Art. 6 Personen die een beroepsfunctie uitoefenen in het jeugdwerk kunnen niet genieten van 
terugbetaling van vorming jeugdwerk. 

Hoofdstuk III: DE AANVRAGEN VOOR DE SUBSIDIE 

Art. 7  De cursus dient begonnen en beëindigd te worden in het werkingsjaar dat begint per 1 
september en stopt per 31 augustus het daaropvolgende jaar. 

Art. 8  De gevraagde informatie kan gedurende het ganse werkingsjaar worden binnengebracht 
op de jeugddienst, uiterlijk tot 15 september. 

Art. 9  In oktober, volgend op het werkingsjaar, zal bekeken worden welke personen een cursus 
gevolgd hebben en recht hebben op terugbetaling. 

Art. 10 Er dient geen bijkomende stage gevolgd te worden; wel dient aangetoond te worden dat 
het volgen van de cursus een bepaald doel nastreeft en daarom nuttig is. 

Art. 11 Als bewijs van deelname volstaat voorlegging van een betalingsbewijs; wel dient de 
inhoud en de duur van de cursus duidelijk omschreven te worden. 



 

Art. 12 Er kan een centralisering gebeuren bij de respectievelijke organisaties, wel dient duidelijk 
de naam vermeld te worden van de cursist d.w.z. dat als verschillende personen van 
eenzelfde organisatie cursus volgen, het bestuur van deze organisatie een aanvraag kan 
richten aan de jeugddienst voor terugbetaling van cursusgelden. 

Art. 13 Personen die een ‘starters’-cursus (d.w.z. een basiscursus) volgen kunnen tot 25-jarige 
leeftijd beroepen op terugbetaling van cursusgeld, gevorderden kunnen deze leeftijdsgrens 
overschrijden. 

Art. 14 Er kan maar 1 keer dezelfde cursus gevolgd worden. 

Art. 15 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. 

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 maximumbedrag voor terugbetaling van cursusgelden wordt bepaald op € 75,00 per 
persoon per jaar; ook wordt op evenredige basis een som uitgekeerd, met de prijs van de 
cursus als maximum, tot het subsidiebedrag van € 4.500,00 bereikt wordt. 

Hoofdstuk V: UITBETALING VAN DE SUBSIDIES 

Art. 18 De uitbetaling van de financiële ondersteuning 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 deelnemer of 
organisatie. 

Art. 19 Terugbetaling gebeurt voor 31 december. 

Art. 20 Indien blijkt dat door de personen 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 gelden terugvorderen. 

Hoofdstuk VI: SLOTBEPALINGEN 

Art. 21 Het toekennen en uitbetalen van de gelden is steeds afhankelijk van de goedkeuring door 
de hogere overheid van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten. 

Art. 22 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. 23 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen is van toepassing. 

 


