GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
betreffende de ondersteuning inzake jeugdwerkinfrastructuur.

Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begrippen
- Gemeentebestuur:
het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Schepenen.
- Erkend jeugdhuis:
een jeugdvereniging die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in het
gemeentelijk reglement betreffende erkenning van het plaatselijk jeugdwerk. Bovendien
voldoet de vereniging aan de voorwaarden die gesteld worden aan een jeugdhuis zoals
beschreven in het gemeentelijk reglement betreffende de financiële ondersteuning van het
plaatselijk jeugdwerk.
- Jeugd:
kinderen en jongeren tussen 0 en 30 jaar.
- Kalenderjaar:
de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december.
- Werkjaar:
de periode van 1 september van het lopende kalenderjaar tot en met 31 augustus van het
volgende kalenderjaar.
- Schriftelijk:
handgeschreven, uitgetikt op de computer, per fax of per e-mail.
- Kleine herstellingen jeugdhuizen:
reparatie- of verfraaiingswerken gericht op het instandhouden van de permanente ruimte
van het jeugdhuis. Hiermee worden allerhande klusjes bedoeld in volgende aard: sanitaire
werken, elektriciteitswerken, onderhoudswerken,…
- Geldig betalingsbewijs :
• ofwel een kasticket met vermelding van de aangekochte artikelen, afgestempeld door
de winkel
• ofwel een factuur ondertekend door de leverancier “voldaan”
• ofwel een factuur vergezeld van bewijs van storting
Hoofdstuk II.

HUURSUBSIDIES VOOR JEUGDHUIZEN

Artikel 2 Doel van de toelage
Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, betoelaagt het gemeentebestuur
van Kuurne een deel van de huurkosten van jeugdhuizen.
Artikel 3 Verdeelsleutel en berekeningswijze
Voorwerp van betoelaging
Jeugdhuizen die huren bij een derde, andere dan de gemeente komen in aanmerking voor de
huurtoelage indien de huurkosten en de huurlasten (zonder verbruik van water, gas en
elektriciteit) hoger zijn dan 5000 EUR per jaar.
Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 70% van de lopende huurkosten en huurlasten
met een maximum van 4600 EUR per jaar.
Voorwaarde van betoelaging
Om in aanmerking te komen voor betoelaging dient het jeugdhuis aan volgende voorwaarden
te voldoen:
a) Een erkend jeugdhuis zijn;
b) Bij het begin van een huurcontract richt het jeugdhuis een aanvraag aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De aanvraag wordt gestaafd met het huurcontract. Bij

wijzigingen in de huurprijs (oa door indexering) moet een nieuwe aanvraag ingediend
worden, gestaafd met een bewijs van de verhuurder;
Het jeugdhuis verbindt er zich toe de ruimte als een goed huisvader te beheren;
Het gemeentebestuur kan er op toezien dat het jeugdhuis in goede staat van zindelijkheid
onderhouden wordt en kan zo nodig de huursubsidie verminderen met de noodzakelijke
kosten voor onderhoud en opruiming na voorafgaande ingebrekestelling van het
jeugdhuis.

c)
d)

Betaling van de toelage
De toelage zal maandelijks gestort worden op het bank- of postrekeningnummer aangeduid
door het desbetreffende jeugdhuis.
Hoofdstuk III.

TEGEMOETKOMING VOOR KLEINE HERSTELLINGEN IN JEUGDHUIZEN

Artikel 4 Doel van dit reglement
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en binnen de perken van de kredieten,
daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting, gaat het gemeentebestuur over tot de
vaststelling en de toekenning van een toelage voor kleine herstellingen in jeugdhuizen.
Artikel 5
Elk erkend Kuurns jeugdhuis komt in aanmerking voor subsidiëring. Het niet meer voldoen aan
de erkenningsvoorwaarden, geeft ook geen recht meer op subsidies.
Artikel 6
In toepassing van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning
van de toelage is de begunstigde gehouden:
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor deze werd toegekend;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om ter
plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies, evenals de toekenning van nieuwe
subsidies opschorten.
Artikel 7 Algemene voorwaarden
-

De infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kuurne.
Alleen de infrastructuur die door het jeugdhuis gebruikt wordt als permanente ruimte,
kan voor deze toelage in aanmerking komen.
Alleen het jeugdwerkinitiatief dat deze infrastructuur als hoofdinfrastructuur gebruikt,
kan deze toelage bekomen.
Kosten voor los meubilair en decoratie kunnen niet in aanmerking genomen worden.
Kosten die contractueel gezien niet door het jeugdhuis moeten uitgevoerd worden,
komen niet in aanmerking.
Kosten voor werkuren komen enkel in aanmerking als ze officieel gefactureerd zijn door
een bedrijf.

Artikel 8 De toelage
De toelage bedraagt maximum 75% van de gemaakte kosten met een maximum van € 400
per jeugdhuis per jaar.
Artikel 9 Aanvraag en uitbetaling
1. De subsidieaanvraag gebeurt schriftelijk op de daartoe geëigende formulieren die ter
beschikking gesteld worden door de gemeentelijke jeugddienst.
2. De aanvragen kunnen het hele kalenderjaar door ingediend worden op de jeugddienst.
3. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van de volgende informatie:

a. beschrijving van de herstellings- of verfraaiingswerken
b. reden tot uitvoering van de werken
c. raming van de te maken kosten
4. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing op advies van de
jeugddienst. Het College van Burgemeester en Schepenen brengt de aanvrager uiterlijk
30 dagen na de beslissing schriftelijk op de hoogte.
5. De uitbetaling gebeurt
a. in de maand december.
b. pas na ontvangst van een geldig betalingsbewijs. Het definitieve bedrag van
toelage is hierop berekend.
c. door middel van overschrijving op het bank- of postrekeningnummer van het
betreffende jeugdhuis.
6. De werken moeten uitgevoerd zijn uiterlijk 1 maand na de bevestiging van goedkeuring
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Hoofdstuk IV. SLOTBEPALINGEN
Artikel 10 Regeling voor afwijkingen en geschillen
Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld, alle afwijkingen op de voorwaarden
bepaald in het reglement, of geschillen zijn onderhevig aan een expliciete evaluatie en
goedkeuring/afwijzing door het College van Burgemeester en Schepenen.

