GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS  089 65 12 70 fax 089 65 12 71
e‐mail: gemeente@as.be
provincie Limburg
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline
SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw
Marina HANOT, raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en mevrouw Wendy PEETERS, wnd. gemeentesecretaris.

DAGORDE:

GOEDKEURING REGLEMENT KADERVORMING JEUGDWERK

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het op 18 november 2011 door het schepencollege goedgekeurde reglement kadervorming jeugdwerk;
Gelet op de goedkeuring van de jeugdraad d.d. 27 oktober 2011;
Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:

GEMEENTEBESTUUR AS
REGLEMENT KADERVORMING
JEUGDWERK
Artikel 1: Algemeen
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting,
voorziet het gemeentebestuur een kadervormingsubsidie volgens de voorwaarden die hier worden
vastgelegd.
Dit reglement kadert in de uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugdbeleid.
Artikel 2: Begrippen
In dit reglement worden volgende begrippen gebruikt:






Jeugd: kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar
Kadervorming: een opleiding / begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen
die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.
Attest: een attest van animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur in het jeugdwerk
Dagdeel: is gelijk aan 3u.
Werkjaar: de periode tussen 1 januari en 31 december

Artikel 3: Doel
De subsidie voor kadervorming in het jeugdwerk wordt toegekend als tegemoetkoming voor de
inschrijvingsgelden die verbonden zijn aan het volgen van een kadervorming in het jeugdwerk.
Artikel 4: Voorwaarden
Om voor de kadervormingsubsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager aan volgende
voorwaarden voldoen.
De aanvrager





woont in As en is een actief lid van een jeugdwerkinitiatief in As of
woont in As en is een actief lid van een jeugdwerkinitiatief buiten As of
woont niet in As en is een actief lid van een jeugdwerkinitiatief in As.

EN
De aanvrager
 moet in het jaar van de aanvraag minimaal 15 jaar en maximum 30 jaar zijn
 ontvangt geen / vraagt geen kadervormingsubsidie aan bij een andere gemeente.
Om voor de kadervormingsubsidie in aanmerking te komen moet de kadervorming aan volgende
voorwaarden voldoen:
 de opleiding moet georganiseerd worden door een vereniging of organisatie erkend door de Afdeling Jeugd en
sport van de Vlaamse Gemeenschap.
 De opleiding moet tot doel hebben de deelnemers voor te bereiden op of te vervolmaken in hun taken als
jeugdbegeleider.
 de opleiding omvat minstens 1 dagdeel
 Beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten bij een beroepsopleiding worden niet aanzien als kadervorming
jeugdwerk.
Artikel 5: Bedrag
Het gemeentebestuur betoelaagt het inschrijvingsgeld volgens volgende voorwaarden:
 per aanvrager kan men per opleiding maximaal een bedrag van 75 euro terugvorderen.
 Het toegekende bedrag is afhankelijk van de voorwaarden waaraan de aanvrager aan voldoet:
o woont in As en is een actief lid van een jeugdwerkinitiatief in As
→ maximum 70 % van de kostprijs (incl. BTW) met een maximum van 75 euro
o woont niet in As en is een actief lid van een jeugdwerkinitiatief in As
→ maximum 50 % van de kostprijs (incl. BTW) met een maximum van 75 euro
o woont in As en is een actief lid van een jeugdwerkinitiatief buiten As.
→ maximum 30 % van de kostprijs (incl. BTW) met een maximum van 75 euro
 indien het totale beschikbare budget wordt overschreden, worden alle aanvragen evenredig
verminderd.
Artikel 6: Aanvraag
De aanvrager moet een aanvraag indienen bij de jeugddienst. De aanvragen kunnen ingediend worden na het beëindigen
van de kadervorming en ten laatste tegen 1 december van dat jaar.
De aanvraag moet volgende bewijsstukken bevatten:
 kopie van het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld
 aanwezigheidsattest waaruit blijkt dat de opleiding volledig werd bijgewoond
De aanvragen die na 1 december ingediend worden, zullen naar het volgende werkjaar verschoven worden.
Artikel 7: Beslissing
Nadat een aanvraag werd ingediend, wordt volgende procedure toegepast:
 De jeugddienst maakt op het einde van het jaar een voorstel op met de verdeling van het totale budget voor
kadervorming volgens de aanvragen.
 Het college van burgemeester en schepenen beslist over het voorstel.
 Uiteindelijk worden de subsidies uitbetaald zoals beslist door het college van burgemeester en schepenen.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan
het college van burgemeester en schepenen beslissen geen subsidie toe te kennen.
Gebeurlijke geschillen inzake aanvragen worden door het college van burgemeester en schepenen beslecht.
Artikel 8: Overschotten
Indien geen aanvragen worden ingediend of indien het begrotingskrediet niet volledig wordt opgebruikt dan wordt het
overschot overgedragen naar de jeugdraad. De jeugdraad kan met dit bedrag vormingen en infomomenten organiseren
ten gunste van alle jongeren tussen 15 en 30 jaar.
Artikel 9: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2012 en vervangt de vroegere reglementen op kadervorming.
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