GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS
e-mail: gemeente@as.be
provincie Limburg

089 65 12 70 fax 089 65 12 71
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2008
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 de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris.

DAGORDE:

AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN VANAF
WERKJAAR 2008

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet en de onderrichtingen terzake;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1986-12-18 houdende vaststelling gemeentelijk
subsidiereglement voor de verenigingen, waaraan uitwerking werd verleend door de heer gouverneur op 11
maart 1987 en laatst gewijzigd ingevolge gemeenteraadsbeslissing van 2007-12-13;
Gelet op de omzendbrief van het Provinciebestuur van Limburg, 2de Directie-4de Afdeling B, refertenr.
204B/485.13/FB/LV/JP dd. 1984-12-03 houdende onderrichtingen bij de toekenning en de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Overwegende dat het puntenstelsel van het subsidiereglement voor de jeugdverenigingen dient aangepast te
worden om een eerlijke verdeling van de subsidies te bewerkstelligen;
Gelet op het voorstel van de gemeentelijke jeugdraad, om in de verdeelsleutel het volgende te wijzigen:
ledensubsidies: 20 % in plaats van 10%. En voor het jeugdhuis tellen de leden die in het bezit zijn van een
lidkaart.
Medewerking jeugdraadactiviteiten: 5 % in plaats van 15 %.
Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen

BESLUIT:
Art. 1

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
1)

Subsidiereglement voor de jeugdverenigingen punt 1. voorwaarden, punt 2 ledensubsidies en punt 3
activiteitensubsidie, van het door de gemeenteraad op 1986-12-18 goedgekeurde subsidiereglement
voor de erkende verenigingen voor sociaal-cultureel werk, laatst gewijzigd op 13 december 2007,
wordt gewijzigd als volgt:

Voorwaarden.
de vereniging is niet verplicht om lid te zijn van de jeugdraad.
De vereniging moet minstens 1 jaar werking gehad hebben.
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de leden afsluiten.
De toelagen worden toegekend per kalenderjaar. De berekening gebeurt op basis van de werking
tussen 1 september van het vorige werkjaar en 31 augustus van het huidige werkjaar. De
formulieren moeten minstens 1 maand op voorhand binnen zijn, einde september.
Activiteiten van een jeugdvereniging die genoten van een tussenkomst, via de projectsubsidies van
het jeugdwerkbeleidsplan, kunnen niet meer in aanmerking komen voor dit subsidiereglement.
de vereniging moet openstaan voor alle kinderen en jongeren van As.
Verdeelsleutel.
Basissubsidies : 30 %
Gelijkmatig verdeeld onder alle jeugdverenigingen
Doel: dekking van de vaste onkosten

2)

Ledensubsidies: 20%
verdeeld:
voor de chiro: het aantal kinderen en begeleiding.
voor jeugdhuis de Balans: het aantal leden die in het bezit zijn van een lidkaart.

3)

Activiteitensubsidie: 25 %
a) wekelijks terugkerende activiteiten: 15%
(iedere week dat er werking is = 1 punt)
b) niet regelmatige activiteiten: 10%
tot 40 personen: 8 punten per halve dag
vanaf 40 personen: 10 punten per halve dag

4)

Medewerking aan jeugdraadactiviteiten: 5%
Leden van een jeugdvereniging die meewerken aan een jeugdraadactiviteit krijgen een vergoeding
met een max. van 2.5 euro per persoon. (Het totale bedrag gelijkmatig verdelen onder het aantal
leden die geholpen hebben op een jeugdraadactiviteit) Indien er op het einde van het werkjaar nog
een overschot is gaat dit bedrag naar de jeugdraad.
Uitzondering: deze regel is niet van toepassing bij de volgende activiteiten van de jeugdraad:
weekend van de jeugdleiding en ledenfeest van de jeugdraad.

5)

Aanwezigheid op de jeugdraadvergaderingen: 20%
Elke jeugdvereniging die aanwezig is op de vergadering van de jeugdraad krijgt per vergadering een
gedeelte van het totale bedrag, deelbaar door het aantal vergaderingen en jeugdverenigingen. Is
een vereniging niet aanwezig dat gaat op het einde van het werkjaar het geld naar de jeugdraad.
Een verontschuldiging voor een vergadering is niet geldig. Het aantal personen per vergadering is
niet van belang.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit te versturen aan de Jeugdraad en aan de jeugdverenigingen.

aldus gedaan in zitting op datum als boven
namens de gemeenteraad
(get.) Jean Meermans
gemeentesecretaris

(get.) Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

voor eensluidend uittreksel
in opdracht:

Jean Meermans
gemeentesecretaris

Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

