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Goedkeuring te hechten aan de subsidiereglementen voor jeugdinitiatieven 2015 - 2019
Samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd een aantal wijzigingen aan de bestaande subsidiereglementen voor
jeugdwerkinitiatieven goed te keuren.
De uitkering van de toelagen gebeurt steeds binnen de perken van de budgetten voorzien in de stadsbegroting.
Inhoudelijk wijzigen de reglementen niet.
Motivering
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014: goedkeuring van de erkenningsvoorwaarden voor het lokaal
jeugdwerk en de subsidiereglementen jeugdwerk.
Advies
Bespreking en positief advies van de stedelijke Jeugdraad (23 november 2014).
Bespreking en positief advies van vzw Jeugdprogrammatie (6 januari 2015)
Juridische grond
Vlaams decreet van 6 juli 2012, houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
Argumentatie
Deze reglementen kennen een normale duurtijd van 6 jaar, enkel indien er wijzigingen komen binnen die periode
komen de gewijzigde reglementen op de raad.
Het gaat om enkele kleine bijsturingen naar praktische uitvoerbaarheid.
Besluit
De gemeenteraad keurt de gewijzigde subsidiereglementen jeugdwerk (zoals in bijlage) goed.
De uitkering van de toelagen gebeurt steeds binnen de perken van de budgetten voorzien in de stadsbegroting.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel

Jeugddienst

Erkenningsvoorwaarden en subsidiereglementen jeugd
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Strategisch meerjarenplan 2014- 2019
1. ERKENNING LOKAAL JEUGDWERKINITIATIEF
Om als lokaal jeugdwerkinitiatief erkend te worden door het stadsbestuur van Turnhout moet het betreffende
initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:
Beantwoorden aan de definitie van jeugdwerk zoals gesteld in het decreet van 6 juli 2012,
”houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal
jeugdbeleid”, zijnde:
Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van drie
tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en
integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat
wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke openbare besturen of
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Minstens 1 jaar actief zijn.
Minstens 20 aangesloten Turnhoutse leden of regelmatige deelnemers tellen die de leeftijd van 30 jaar niet
bereikt hebben.
Voor de werking:
de hoofdactiviteiten ontplooien op Turnhouts grondgebied, in de eerste plaats gericht op Turnhoutse
kinderen en / of jongeren én in Turnhout gevestigd zijn,
of een zetel hebben in Turnhout én een actieve jeugd - of jongerenwerking hebben met minstens de helft
van de leden onder de 30 jaar - of minstens 20 leden onder de 30 jaar - uit Turnhout.
Een Nederlandstalige werking hebben.
Bestuurd worden door een meerderheid van jongeren die de leeftijd van 30 jaar niet bereikt hebben.
Geen winstgevend of commercieel doel nastreven.
Geen deelwerking van een andere lokale vereniging of organisatie zijn.
De volgende engagementsverklaring bij het begin van elk werkjaar ondertekenen:
De ondergetekenden verbinden er zich toe namens hun vereniging en /of organisatie:
 Geregeld overleg te plegen met de aangesloten leden en leiding van de vereniging en / of
organisatie over mogelijke ideeën, behoeften en verwachtingen van kinderen en jongeren t.a.v. het
stadsbestuur.
 In een geest van openheid en verdraagzaamheid t.a.v. de Turnhoutse samenleving op
democratische wijze samen te werken en elke vorm van discriminatie en racisme af te wijzen en te
streven naar een vreedzaam multicultureel samenleven.
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid én lichamelijke ongevallen te hebben afgesloten en de stedelijke
jeugddienst op eenvoudig verzoek inzage te geven in de betreffende polis.
Elk lokaal jeugdwerkinitiatief kan slechts erkend worden in één enkele categorie.
Stedelijke Jeugddienst – Jeugdcentrum Wollewei
Draaiboomstraat 6 2300 Turnhout - Tel: 014 42 33 81 - email: jeugddienst@turnhout.be
DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN ZIJN:
- de jeugd- en jongerenbewegingen
De jeugd - en jongerenbewegingen zijn ledenorganisaties, in regel aangesloten bij een landelijke
jeugdwerkkoepel, die in de lijn van de eigen maatschappijvisie de vorming en ontspanning van de
aangesloten kinderen en jongeren nastreven in hun activiteitenaanbod. De werking is gericht op de algehele
en harmonische emancipatie en ontwikkeling van de leden/deelnemers, zowel op fysiek en intellectueel als op
sociaal en ethisch gebied.
- de jeugdhuizen
Een jeugdhuis veronderstelt een plaats waar jongeren elkaar ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen
uitbouwen en waar aandacht besteed wordt aan de permanente vorming van jongeren. Jeugdhuiswerk heeft
een belangrijke pedagogische opdracht. Jeugdhuiswerk is groepswerk; jongeren leren er samenwerken in
groep en samen beslissingen nemen; het is een oefenschool voor democratische besluitvorming. Door het
jeugdhuiswerk leren jongeren respect krijgen voor andere meningen en culturen. In het jeugdhuis leren
jongeren op te komen voor zichzelf en hun grenzen te verleggen. Het jeugdhuis biedt jongeren ruimte om te

experimenteren, te slagen en te mislukken. Het jeugdhuis moet de ontplooiing van jongeren positief
beïnvloeden.
Een jeugdhuis moet beschikken over een permanent beschikbare polyvalente ruimte die jongeren zelf kunnen
inrichten en beheren.
Een jeugdhuis heeft een niet-consumptie-gerichte werking.
Een jeugdhuis richt zich principieel naar alle jongeren, zonder enig onderscheid van geslacht, ras, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuigingen.
Een jeugdhuis stelt zich open en kritisch op, ten aanzien van het maatschappelijk gebeuren. Dit zal tot uiting
komen in het aanbod van ontspanning - en vormingsactiviteiten, evenals in de geest waarin de ontmoeting
georganiseerd wordt.
- de kinder- en jeugdateliers
De kinder- en jeugdateliers zijn een specifieke jeugdwerkvorm die thema - en projectgericht werken en
begeleid worden door uitsluitend gevormde animators. Projecten zijn steeds verspreid over verschillende
activiteitsmomenten en hebben een eindresultaat dat wordt voorgesteld aan een breed publiek. Thema's
dienen aan te sluiten bij het maatschappelijk gebeuren en kunnen op één activiteitsmoment afgerond worden.
De ateliers dienen, in het kader van de permanente vorming, volgende doelstellingen na te streven: de jeugd
individueel en in groepsverband vormen d.m.v. de verschillende creativiteitsmethoden: beweging -, muzikale
-, verbale -, dramatische - en beeldende expressie, waardoor jeugd zich bewust wordt van haar creatieve
mogelijkheden en haar eigen identiteit, de relatie met anderen en haar kritisch vermogen. In de werking is het
creatieve proces belangrijker dan de resultaten.
- de vakantiespeelpleinwerkingen
De speelpleinwerking is een open vakantie-initiatief, tijdens de Kerst-, Paas- en /of grote vakantie, met
deskundige begeleiding voor kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. Daartoe voorziet de speelpleinwerking
functionele infrastructuur, aangepast spelmateriaal en gevarieerde animatieprogramma’s met massa’ s
speelimpulsen.
- de jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening
De jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening streven in de eerste plaats het vormen van kinderen
en jongeren na, onder deskundige leiding en in groepsverband, door één of meerdere artistieke
expressievormen te beoefenen. Zij treden geregeld op voor een ruim publiek. De creativiteit en
zelfwerkzaamheid van de deelnemende jongeren staan centraal.
- gespecialiseerde jeugd - en jongerengroeperingen
In de regel gaat het om organisaties die zich richten tot een territoriaal of categoriaal welomschreven publiek
en / of hoofdzakelijk activiteiten ontplooien rond een specifiek thema. Deze jeugdwerkvorm heeft ook een
pedagogische opdracht: buiten het specifiek thema staan respect voor anderen, leren samenwerken in groep,
ruimte om te experimenteren met verantwoordelijkheden en de ontplooiing van de jongeren zelf hier centraal.
De jongerenafdelingen van politieke partijen, studentenclubs, overkoepelende structuren van of met lokale
jeugdwerkinitiatieven en verenigingen / werkingen die geen uitgesproken pedagogisch project inschrijven in
doelstellingen en werking kunnen in geen geval erkend worden als lokaal jeugdwerkinitiatief door het stadsbestuur.
PROCEDURE
De aanvraag voor erkenning dient schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen
van de stad Turnhout en voorzien te worden van de nodige bewijsstukken i.v.m de werking als bijlage. De
aanvraag moet vergezeld zijn van een ledenlijst van het initiatief d.d 1 januari van hetzelfde jaar. Deze ledenlijst
vermeldt minimaal de naam, voornaam, adres en geboortedatum van elk lid én dezelfde gegevens van elk
bestuurslid en/of leidinggevend lid van het initiatief. Ouders, kookmoeders en oud-leiders/-sters die de leeftijd van
30 jaar hebben bereikt, worden niet gezien als leden en mogen niet op deze lijst voorkomen. Verenigingen zonder
winstoogmerk voegen de laatste ledenlijst, zoals die werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel, bij.
Het college van burgemeester en schepenen neemt terzake een beslissing. Een advies van de Stedelijke
Jeugdraad is enkel nodig bij nieuw te erkennen jeugdwerkinitiatieven of bij belangrijke wijzigingen binnen reeds
erkende initiatieven. De erkenning geldt vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en

schepenen en blijft geldig tot op de datum dat het college van burgemeester en schepenen opnieuw een beslissing
neemt over de erkenning van het Turnhoutse jeugdwerk.
De erkenning kan ten allen tijde door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken worden indien het
jeugdwerkinitiatief niet meer voldoet aan de bepalingen en normeringen van dit reglement. De intrekking van de
erkenning heeft het verlies van het recht op die subsidies, waarvoor erkenning door het stadsbestuur als
voorwaarde geldt, tot gevolg.
2. SUBSIDIEREGLEMENTENTEN
2.1. Reglement basistoelagen aan het jeugdwerk

/6490010/CVT/0750

Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, elk jaar voorzien in het budget van de stad, worden basistoelagen
uitgekeerd aan jeugdwerkinitiatieven op grond van onderhavig reglement. Dit reglement eindigt op 31
december 2019.
Artikel 2
Dit reglement is aanvullend op de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen, van 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d 24/01/1994 hieromtrent.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van basistoelagen dienen de jeugdwerkinitiatieven aan
volgende voorwaarden te voldoen:
- erkend zijn als lokaal jeugdwerkinitiatief door de stad Turnhout;
- initiatieven die voor hun reguliere werking ad nominatum gesubsidieerd worden worden uitgesloten
van deze subsidie;
- een schriftelijke aanvraag indienen, op een daartoe bestemd en volledig ingevuld
aanvraagformulier, vóór 31 mei van het jaar.
De aanvraag dient gericht te worden aan het Stadsbestuur van Turnhout; Stedelijke jeugddienst
Draaiboomstraat 6 in Turnhout.
Artikel 4
Samenwerkingsverbanden tussen verenigingen die apart subsidies ontvangen kunnen niet voor deze
subsidiëring in aanmerking komen.
Artikel 5
Het bedrag van de subsidie wordt als volgt berekend: het totale subsidiebedrag dat in het budget voorzien is,
wordt gedeeld door het aantal jeugdwerkinitiatieven die recht hebben op deze subsidie. Alle rechthebbenden
krijgen een even groot bedrag.
Artikel 6
De subsidie wordt uitbetaald vóór 1 september, mits het gemeentelijke budget werd goedgekeurd door de
hogere overheid.
Artikel 7
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde
van het college van burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen.
2.2. Reglement werkingstoelagen aan de jeugd- en jongerenbewegingen

/6490013/CVT/0750

Artikel 1
Binnen de perken van het budget, elk jaar voorzien in de budget van de stad, worden werkingstoelagen
uitgekeerd aan jeugd- en jongerenbewegingen, op grond van onderhavig reglement.

Dit reglement eindigt op 31 december 2019.
Artikel 2
Dit reglement is aanvullend op de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen, van 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d 24/01/1994 hieromtrent.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van werkingstoelagen dienen de jeugd- en
jongerenbewegingen aan volgende voorwaarden te voldoen:
- erkend zijn door de stad Turnhout in de categorie jeugd- en jongerenbewegingen;
- een schriftelijke aanvraag indienen, op een daartoe bestemd en volledig ingevuld aanvraagformulier,
vóór 31 mei van het jaar;
- een deelnemerslijst van hun kamp indienen, voor 15 september van het jaar.
Deze schriftelijke aanvraag dient gericht te worden aan het stadsbestuur van Turnhout; stedelijke
jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.
De aanvraag dient op vraag van de jeugdconsulent of zijn afgevaardigde, door de verantwoordelijke van het
jeugdwerkinitiatief mondeling te worden toegelicht.
Initiatieven die voor hun reguliere werking ad nominatum gesubsidieerd worden, worden uitgesloten van deze
subsidie;
Artikel 4
De werkingssubsidies hebben betrekking op het lopende werkjaar. Als de werking tijdens dat werkjaar stopt,
of tijdens een vorig werkjaar gestopt is, moet de vereniging een uitgebreid financieel verslag voorleggen. Uit
dit verslag moet blijken welke onkosten uit het verleden eventueel nog in aanmerking komen voor een
subsidie in het werkjaar van de aanvraag. Dit financieel verslag moet door een verantwoordelijke van de
vereniging toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn afgevaardigde.
Van het totale krediet van de werkingssubsidies is 50% voor de werking tijdens het jaar. De andere 50% is
voor de betoelaging van het jaarlijks kamp.
Artikel 5
a) De verdeling van de subsidies voor de jaarwerking gebeurt volgens dit puntensysteem:
- Er wordt 1 punt gerekend per effectief aangesloten lid (inclusief leiding) onder de 30 jaar.
- Voor specifieke werkingen of deelwerkingen voor kinderen en jongeren met een handicap wordt per
lid 1 extra punt gerekend.
- Werkingsmomenten worden onderverdeeld in:
* wekelijkse werkingen ontvangen 25 punten;
* tweewekelijkse werkingen ontvangen 12 punten;
* maandelijkse werkingen ontvangen 5 punten.
- Er worden voor leiding in het bezit van het attest animator in het jeugdwerk, uitgereikt door de
afdeling Jeugd van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de
Vlaamse Gemeenschap, 5 punten gerekend. Voor leiding in het bezit van het attest hoofdanimator,
uitgereikt door de afdeling Jeugd van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen van de Vlaamse Gemeenschap, worden 10 punten gerekend.
Het gedeelte van het budgetkrediet dat werd voorbehouden voor de subsidiëring van de jaarwerking wordt
gedeeld door het totaal aantal punten van de verschillende jeugd- en jongerenbewegingen. De waarde
van 1 punt wordt vermenigvuldigd met het aantal punten dat een jeugdvereniging behaalde, om de juiste
subsidiëring van elk initiatief te bekomen.
b) De verdeling van de subsidies voor het jaarlijks kamp gebeurt volgens dit puntensysteem:
- Er wordt 1 punt gerekend per effectief aangesloten lid onder de 30 jaar (inclusief leiding) die in een
aaneengesloten periode van minimum 5 nachten in de maanden juli en augustus mee op kamp
gaan. Elk lid krijgt per jaar slechts punten voor deelname aan één kamp.
- Voor specifieke werkingen of deelwerkingen voor kinderen en jongeren met een handicap wordt per
lid 1 extra punt gerekend.
Het gedeelte van het budget dat werd voorbehouden voor de kampsubsidie wordt gedeeld door het totaal
aantal punten van de verschillende jeugd- en jongerenbewegingen. De waarde van 1 punt wordt

vermenigvuldigd met het aantal punten dat een jeugdvereniging behaalde, om de juiste subsidiëring van elk
initiatief te bekomen.
Artikel 6
Samenwerkingsverbanden tussen verenigingen die apart subsidies ontvangen kunnen niet voor deze
subsidiëring in aanmerking komen.
Artikel 7
De subsidies voor de jaarwerking van de jeugd- en jongerenbewegingen wordt uitbetaald vóór 30 augustus,
mits het gemeentelijke budget werd goedgekeurd door de hogere overheid.
Het gedeelte van deze werkingssubsidies voorbehouden voor de betoelaging van het jaarlijks kamp, wordt
uitbetaald vóór 1 december, mits het gemeentelijk budget werd goedgekeurd door de hogere overheid.
Artikel 8
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde
van het college van burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen.
2.3. Reglement bijzondere werkingstoelagen aan het jeugdwerk

/6490011/CVT/0750

Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, elk jaar voorzien in het budget van de stad, worden bijzondere
werkingstoelagen uitgekeerd aan jeugdwerkinitiatieven, op grond van onderhavig reglement. Dit reglement
eindigt op 31 december 2019.
Artikel 2
Dit reglement is aanvullend op de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen, van 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d 24/01/1994 hieromtrent.
Artikel 3
De bijzondere werkingstoelagen omvatten toelagen voor kadervorming voor maximum 25 % van het
beschikbare budget; toelagen voor startende jeugdwerkinitiatieven voor maximum 25 % van het beschikbare
budget en toelagen voor tijdelijke projecten.
Artikel 4: Kadervorming
a) Waar moeten de jeugdwerkinitiatieven aan voldoen?
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van kadervormingtoelagen dienen de jeugdwerkinitiatieven
aan volgende voorwaarden te voldoen:
- erkend zijn als lokaal jeugdwerkinitiatief door de stad Turnhout of in aanmerking komen voor een
startsubsidie;
- een schriftelijke aanvraag indienen, op een daartoe bestemd en volledig ingevuld
aanvraagformulier.
De aanvraag dient minstens 15 dagen voor de eerste vormingsdag ingediend te worden bij: het Stadsbestuur
van Turnhout, Stedelijke jeugddienst; Draaiboomstraat 6 in Turnhout.
De aanvraag vermeldt minimaal de naam, adres en geboortedatum van elke deelnemer alsmede de functie
die hij of zij in het aanvragende jeugdwerkinitiatief bekleedt. Daarnaast wordt de plaats, de datum en een
inhoudelijke omschrijving van de cursus of het te behalen attest, vermeld. Het vormingsprogramma, waaruit
blijkt dat de vorming beantwoordt aan de gestelde voorwaarden maakt integraal deel uit van de aanvraag. Op
vraag van de jeugddienst moet de aanvraag mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn
afgevaardigde. De aanvraag moet ondertekend worden door de hoofdverantwoordelijke en de secretaris of
penningmeester van het aanvragende jeugdwerkinitiatief.
b) Waar moeten de leden aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van kadervormingtoelagen dienen de deelnemers aan deze
cursussen of examens aan volgende voorwaarden te voldoen:
- minimum 14 en maximum 30 jaar zijn op het moment dat de cursus doorgaat.
- op het moment van de aanvraag lid zijn van het lokaal jeugdwerkinitiatief dat de aanvraag indient.
c) Waar dient de kadervorming aan te voldoen?
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van kadervormingtoelagen dienen de
kadervormingscursussen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- de vorming moet leiden tot een attest van animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in
het jeugdwerk, uitgereikt door de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk van de
Vlaamse Gemeenschap. Indien dit niet het geval is moet de vorming gericht zijn op de verbetering
van de kwaliteit van het jeugdwerkinitiatief en, en als dusdanig door de stedelijke jeugddienst
positief beoordeeld worden;
- elk vormingsprogramma moet minstens 6 uur werkelijke vorming omvatten;
- enkel kadervorming die plaatsvindt tussen 1/9 van het vorige budgetjaar en 31/8 van het lopende
budgetjaar komt voor subsidiëring in aanmerking.
Binnen de maand na de laatste vorming dienen de aanvragende initiatieven de nodige bewijsstukken af te
leveren waaruit blijkt dat de inrichtende organisatie en de vorming erkend zijn door de Vlaamse
Gemeenschap; hoeveel inschrijvingsgeld en verblijfkosten werden betaald aan de inrichtende organisatie en
dat de cursus effectief werd bijgewoond door de deelnemers die in de aanvraag werden vermeld. Hiertoe
wordt per vorming een voorgedrukt attest van deelneming volledig ingevuld en door de inrichter ondertekend.
De subsidie bedraagt maximum 75% van de totale kostprijs van de vormingen die leiden tot een attest van
animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk, uitgereikt door de afdeling Jeugd
van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de andere vormingen
bedraagt de maximale subsidie 50 % van de totale kostprijs met een maximum van 150 € per vorming.
Na controle van de binnengebrachte bewijsstukken wordt de toelage uitgekeerd vóór 1 december.
Artikel 5: Startende lokale jeugdwerkinitiatieven
Voor lokale jeugdwerkinitiatieven in de startfase van een blijvende werking kan een toelage verkregen worden
als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt:
De toelage kan aangevraagd worden door jeugdgroepen of individuen met een nieuw
jeugdwerkinitiatief met een permanent karakter voor kinderen of jongeren;
De doelgroep van deze startende initiatieven dienen in hoofdzaak Turnhoutse kinderen of jongeren
te zijn, rekening houdend met de leeftijdsgrens van 3 tot en met 30 jaar;
Beantwoorden aan de definitie van jeugdwerk zoals gesteld in het decreet van 6 juli 2012,
”houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het
provinciaal jeugdbeleid”, zijnde: Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of
door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding
en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan
deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren, particuliere
jeugdverenigingen, gemeentelijke openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De subsidiëring van een startend initiatief is beperkt tot twee werkjaren. Nadien kan het initiatief terugvallen
op reguliere toelagen, mits te voldoen aan de geldende criteria.
De aanvragende organisatie dient een schriftelijke aanvraag in op een daartoe bestemd en volledig ingevuld
aanvraagformulier. Deze aanvraag wordt ingediend bij het stadsbestuur van Turnhout; Stedelijke
jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.
In de aanvraag wordt naast een gedetailleerde raming van inkomsten en uitgaven een uitvoerige inhoudelijke
beschrijving en motivering voor het startend initiatief opgenomen. De inhoudelijke beschrijving heeft
betrekking op de doelstellingen, geplande activiteiten, methodieken, technieken en een uitvoerige
omschrijving van de doelgroep. Ook de beoogde resultaten moeten in de aanvraag duidelijk omschreven
worden. De aanvraag moet ondertekend worden door de hoofdverantwoordelijke en de secretaris of
penningmeester van het aanvragende initiatief.
Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn
afgevaardigde.

De stedelijke jeugddienst onderzoekt elke aanvraag en zal binnen een termijn van 2 maanden advies
uitbrengen aan het College van Burgemeester en Schepenen, waarna de aanvrager binnen de termijn van 1
maand in kennis wordt gesteld van de beslissing terzake.
De gemeentelijke toelage bedraagt maximum 1.500 € per startend initiatief.
Enkel startende initiatieven die van start gaan tussen 1 september van het vorige budgetjaar en 31 augustus
van het huidige budgetjaar komen voor deze subsidiëring in aanmerking.
Artikel 6: Tijdelijke projecten
Voor tijdelijke projecten kan een toelage verkregen worden als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt:
De aanvragende organisaties of diensten kunnen zijn:
- de stedelijke jeugdraad;
- organisaties die lid zijn van de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad;
- andere jeugdgroepen die een project voor kinderen of jongeren wensen op te zetten;
- samenwerkingsverbanden tussen voorgaanden;
- een min-30-jarige inwoner van Turnhout of een informele groep met een meerderheid van inwoners
van Turnhout en min-30-jarigen.
Voorwaarden waaraan de projecten dienen te voldoen zijn:
- De doelgroep van deze projecten dienen in hoofdzaak Turnhoutse kinderen of jongeren te zijn,
rekening houdend met de leeftijdsgrens van 3 tot en met 30 jaar;
- Een project dient de normale werking van de organisatie te overstijgen en moet gesitueerd zijn in de
doelstellingen en/of acties die zijn opgenomen in het strategisch meerjarenplan van de stad en/of
experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend zijn;
- Het moet gaan om activiteiten in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van
de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op
vrijwillige basis
- Het project moet open staan voor iedereen die tot de doelgroep kan behoren;
- Het project is tijdelijk; dus afgebakend in tijd gedurende maximum één jaar.
De aanvragende organisatie dient minimaal één maand voor de aanvang een schriftelijke aanvraag in op een
daartoe bestemd en volledig ingevuld aanvraagformulier. Deze aanvraag wordt ingediend bij het
stadsbestuur van Turnhout; Stedelijke Jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.
In de aanvraag wordt, naast een gedetailleerde raming van inkomsten en uitgaven met vermelding van de
aanvraag of toekenning van andere toelagen, een uitvoerige inhoudelijke beschrijving en motivering voor het
project opgenomen. De inhoudelijke beschrijving heeft betrekking op de doelstellingen, geplande activiteiten,
methodieken, technieken en een uitvoerige omschrijving van de doelgroep; dit alles gekaderd in de
doelstellingen en/of acties van het strategisch meerjarenplan van de stad. Ook de beoogde resultaten
moeten in de aanvraag duidelijk omschreven worden. Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag
mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn afgevaardigde.
De aanvraag moet ondertekend worden door 2 verantwoordelijken van het aanvragende initiatief.
De stedelijke jeugddienst onderzoekt elke aanvraag en zal binnen een termijn van 2 maanden advies
uitbrengen aan het College van Burgemeester en Schepenen, waarna de aanvrager binnen de termijn van 1
maand in kennis wordt gesteld van de beslissing terzake.
Enkel projecten die afgerond zijn tussen 1 september van het vorige budgetjaar en 31 augustus van het
huidige budgetjaar komen voor deze subsidiëring in aanmerking.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning.
Bij de beoordeling van tijdelijke projecten wordt rekening gehouden met:
 Het experimentele, originele, uitzonderlijke of vernieuwende karakter van het project
 Het aantal jongeren die bij de organisatie betrokken zijn en participeren aan het project
 De participatie van bijzondere doelgroepen
 De voorziene en gerealiseerde inkomsten en uitgaven
Voor projecten kunnen voorschotten tot maximum 50 % van de begrote uitgaven en tot maximum 1.000 €,
worden uitbetaald binnen de maand nadat het college van burgemeester en schepenen de projectaanvraag
heeft goedgekeurd; mits de gemeentelijke budget werd goedgekeurd door de hogere overheid.

De aanvrager dient voor 31 oktober een schriftelijk verslag te bezorgen aan de stedelijke jeugddienst met een
verantwoording van de gemaakte kosten met de nodige bewijsstukken en een kwalitatieve en kwantitatieve
evaluatie van het project.
Na controle hiervan door de jeugddienst wordt het verschil tussen het uitbetaalde voorschot en de toegestane
subsidie tot max. 2.000 €. betaald of wordt een deel of het totaal van het betaalde voorschot teruggevorderd.
Artikel 7
Een eventueel overschot van dit budgetkrediet wordt na 1 december overgemaakt aan de vzw
Jeugdprogrammatie.
Artikel 8
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde
van het college van burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen.
2.4. Reglement toelagen voor investeringswerken aan private jeugdwerkinfrastructuur
Ter uitvoering van nominatum subsidie vzw Jeugdprogrammatie
Artikel 1: Voorwerp
Binnen de perken van de beschikbare kredieten van het lokalenfonds worden toelagen uitgekeerd aan
jeugdwerkinitiatieven, voor renovatie, nieuwbouw, verbouwings- en onderhoudswerken aan jeugdlokalen op
Turnhouts grondgebied, op grond van onderhavig reglement. Dit reglement eindigt op 31 december 2019.
Artikel 2: Voorwaarden aanvraag
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van lokalensubsidies dienen de jeugdwerkinitiatieven aan
volgende voorwaarden te voldoen:
- Erkend zijn als lokaal jeugdwerkinitiatief door de stad Turnhout;
- Een schriftelijke aanvraag indienen, gericht aan het stadsbestuur van Turnhout, vzw JeP,
Draaiboomstraat 6 in Turnhout, vergezeld van
 een gedetailleerde kostenraming met voor minimaal 1.000 € subsidiabele kosten én waarin per
kostenpost wordt aangeduid hoeveel budget er voorzien is voor het optimaliseren van
 de brandveiligheid,
 de veiligheid van elektrische installaties,
 de veiligheid van verwarmingsinstallatie,
 de noodzakelijke hygiëne,
 de toegankelijkheid,
 duurzame technieken en materialen ( vb isolatie, dubbel / veiligheidsglas, …)
 inbraakbeveiliging
 een uitvoerige motivatie voor de uitvoering van de werken.
 Plannen en werktekeningen
 Een duidelijke planning voor de uit te voeren werken met vermelding startdatum en verwachte datum
wanneer de werken zijn voltooid
 De nodige vergunningen voor de werken
 Indien het over aankoop gaat: een schattingsverslag.
 Foto’s (bij voorkeur digitaal) van de bestaande toestand
 de statuten van de vereniging (enkel voor VZW's)
 namen en adressen van de verantwoordelijken voor de aankoop / renovatie van infrastructuur,
Artikel 3: Criteria
Bij het onderzoeken van de aanvragen zal de vzw JeP zich baseren op de aanbevelingen en prioriteiten uit het
meest recente lokalenonderzoek van de Stedelijke Jeugddienst.

Het jeugdlokaal wordt exclusief gebruikt door de aanvragende jeugdvereniging. Enkel de investeringen in
activiteitslokalen (deelwerkingen, takken, …), leidingslokaal, en facilitaire ruimtes (keuken, sanitair en
materiaalberging) komen in aanmerking voor subsidie.
De vzw JeP bepaalt op basis van de aanvraag het maximumbedrag van de subsidie waar elke vereniging op
kan rekenen, als aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Bij het bepalen van het subsidiepercentage behoudt vzw JeP zich het recht voor om de percentages aan te
passen, rekening houdend met eventueel dubbelgebruik van de betrokken lokalen door derden.
In uitzonderlijke gevallen kan vzw JeP bij afsluiting van het dossier besluiten een hogere subsidie uit te keren
indien het totaal van de bewezen kosten van de goedgekeurde werken hoger ligt dan de raming die bij de
aanvraag werd ingediend.
Vooraleer het saldo van de toegezegde subsidie kan worden uitbetaald dient de jeugdvereniging een
degelijke brandverzekering en keuringsbewijs van de elektrische installatie, in voorkomend geval ook de
gasinstallatie, voor te leggen. Deze zijn bij voorkeur te bewaren in de lokalenmap (www.lokalenmap.be).
Ook voor jeugdlokalen geldt dat nieuwbouw- en verbouwingswerken waarvoor een bouwaanvraag ingediend
wordt moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB).
In principe worden geen aankopen of afschrijvingen van gereedschap gesubsidieerd. Werkuren kunnen
enkel betoelaagd worden als dat duidelijk in de aanvraag vermeld werd, na uitdrukkelijk akkoord van de vzw
JeP, en als op het factuur expliciet vermeld wordt welk bedrag per werkonderdeel betaald is voor werkuren.
Bovendien moeten de betalingsbewijzen (originelen of kopieën van de facturen) voorzien zijn van de originele
handtekening van de uitvoerder der werken.
Binnenschilderwerken komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
Per 100 € uitgekeerde subsidie kan de vereniging 1 maand geen beroep doen op lokaalsubsidies vanwege
de vzw JeP, voor een maximum van 10 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de laatste uitbetaling.
Een erkend jeugdwerkinitiatief kan pas een nieuwe subsidie aanvragen als de termijnen van een lopend
subsidiedossier zijn afgelopen.
Werken en investeringen die zijn uitgevoerd in de periode tijdens dewelke de vereniging geen recht heeft op
lokaalsubsidies kunnen niet retroactief in een subsidie aanvraag worden opgenomen.
Werken en investeringen die niet zijn weerhouden in een eerdere aanvraag kunnen niet opnieuw worden
opgenomen in een nieuwe aanvraag.
Werken en investeringen die zijn uitgevoerd voorafgaand aan de goedkeuring van de subsidieaanvraag door
vzw JeP komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
Voor elke aanvraag voor een subsidie van méér dan 12.500 € dient de vereniging rechtspersoonlijkheid te
hebben, al dan niet binnen een overkoepelende structuur, en dient er een financieel plan opgemaakt te
worden, waaruit blijkt dat de vereniging over voldoende mogelijkheden beschikt om de werken tot een goed
einde te brengen.
Artikel 4: Procedure
Elke aanvraag komt de eerstvolgende bijeenkomst van de vzw JeP op de agenda en de vereniging heeft na
goedkeuring één jaar de tijd om de werken te starten en 2 jaar om de werken te voltooien. Per subsidiedossier
kunnen echter concrete voorwaarden en data opgelegd worden door de vzw JeP, telkens na overleg met de
betrokken vereniging.
De aanvraag dient op vraag van vzw JeP of de jeugddienst door de verantwoordelijke van het
jeugdwerkinitiatief mondeling te worden toegelicht.

Voor elke goedgekeurde aanvraag maakt de vzw JeP een overeenkomst op met de vereniging waarbij de
specifieke voorwaarden voor de partijen duidelijk opgesomd worden. Het dossier loopt vanaf de betaling van
een eerste schijf van de subsidies.
Na controle van de uitgevoerde werken en de geleverde bewijsstukken door de jeugddienst en na rapportage
aan de vzw JeP gaat de vzw over tot uitbetaling van de subsidies.
Bij werken boven de 5.000 € kan de subsidie in delen uitgekeerd worden. Vóór de uitbetaling van het laatste
deel zal er dan een controle van de uitgevoerde werken plaatsvinden.
Elke aanvraag voor een subsidie van méér dan 12.500 € moet bovendien mondeling te worden toegelicht op
de algemene vergadering of raad van bestuur van JeP vzw waarop de aanvraag staat geagendeerd.
Desgewenst kan de aanvrager vooraf een beroep doen op de jeugddienst voor administratieve ondersteuning
voor het samenstellen van het dossier.
Een negatieve beoordeling van een subsidieaanvraag wordt door vzw JeP steeds bij aangetekend schrijven
gemeld aan de aanvrager.
Artikel 5: Subsidiepercentages
 De jeugdvereniging is eigenaar of erfpachter/recht van opstalnemer voor een periode van minimum 27
jaar:
50% van de kosten tot een maximum van 100.000 €.
 De jeugdvereniging heeft een contractueel overeengekomen en afdwingbare verblijfsgarantie van
minimum 18 jaar: 50% van de kosten tot een maximum van 75.000 €.
 De jeugdvereniging heeft een contractueel overeengekomen en afdwingbare verblijfsgarantie van
minimum 9 jaar: 50% van de kosten tot een maximum van 50.000 € wanneer de eigenaar voor 25% in de
kosten participeert.
Artikel 6: Bijzondere bepalingen m.b.t. specifieke werken
Het maximale subsidiepercentage wordt opgetrokken tot 75% van de kosten voor werken i.f.v.
 de brandveiligheid
 de veiligheid van elektrische installaties,
 de veiligheid van verwarmingsinstallatie,
 de noodzakelijke hygiëne,
 de toegankelijkheid,
 duurzame technieken en materialen ( vb isolatie, dubbel / veiligheidsglas, …)
 inbraakbeveiliging: Werken die in aanmerking komen voor een verhoogde subsidiëring zijn: vervangen
van bestaande sloten van ramen en deuren; bijplaatsen van sloten op ramen en deuren; plaatsen van
inbraakwerende rolluiken, het creëren van een beveiligd lokaal voor opslag van diefstalgevoelige
materialen; elektronische detectie en alarmering
Dringende renovatiewerken die onmiddellijk het gevolg zijn van een negatief inspectieverslag met formeel
advies van de brandweer in het kader van de brandveiligheid van de lokalen kunnen tot 100 % van de kosten
gesubsidieerd worden tot een maximum 25.000 €
Deze werken kunnen ten allen tijde gesubsidieerd worden, ongeacht lopende termijnen waarbinnen de
aanvrager geen recht heeft op subsidies. Voor deze werken geldt eveneens dat achteraf geen termijnen
worden gesteld voor het indienen van nieuwe aanvragen.
Dringende investeringen in het vernieuwen van buitenglas na glasbreuk ten gevolge van vandalisme kunnen
ten allen tijde gesubsidieerd worden, ongeacht lopende termijnen waarbinnen de aanvrager geen recht heeft
op subsidies, na voorlegging van een kopie van het proces-verbaal opgesteld door de politie na het
neerleggen van klacht. Voor deze werken geldt eveneens dat achteraf geen termijnen worden gesteld voor
het indienen van nieuwe aanvragen.

Artikel 7: Noodzakelijke verblijfsgaranties
Om in aanmerking te komen voor een subsidie van 25.000 € of méér dient de jeugdvereniging over een
verblijfsgarantie vanwege de eigenaar te beschikken van minimaal 5 jaar per schijf van 25.000 € subsidie.
Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van de aanvraag.
De jeugdvereniging dient in haar contract met de eigenaar van het lokaal - waarbij ten voordele van de
jeugdvereniging een zakelijk recht (recht van opstal, erfpacht) dan wel een persoonlijk recht (huur) wordt
gevestigd - te bedingen dat ingeval de voornoemde overeenkomst voortijdig (door de eigenaar) wordt
opgezegd een pro rata temporis deel van de subsidie dient te worden terugbetaald door de eigenaar aan de
vzw JeP, en dit volgens navermelde formule: de uitgekeerde subsidie gedeeld door de "minimale
verblijfsgarantie" opgelegd door dit reglement maal het aantal jaar dat de jeugdvereniging niet meer beschikt
over het lokaal.
De gebeurlijke terugbetaling van de subsidie dient te gebeuren binnen de drie maanden nadat de
jeugdvereniging niet meer beschikt over het lokaal.
Artikel 8: Geschillen – Beroepsinstantie
Jeugdwerkinitiatieven die bezwaar wensen aan te tekenen tegen een besluit van vzw JeP m.b.t. hun
subsidieaanvraag doen dit bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van vzw JeP en binnen de 60
kalenderdagen nadat zij in kennis zijn gesteld van het besluit van vzw JeP. Na ontvangst wordt de vereniging
uitgenodigd op de algemene vergadering of raad van bestuur, waarna vzw JeP haar eerder genomen besluit
kan bevestigen of wijzigen. Indien de aanvrager zich ook tegen dit besluit wenst te verzetten kan dit via een
schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen dat bevoegd is om op basis van het volledige
dossier een gemotiveerd besluit ten gronde te nemen.
Artikel 9: Controle
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde
van de vzw JeP.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze subsidiëring, terugvordering van de
verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college van burgemeester en
schepenen op advies van de vzw JeP.
2.5. Reglement toelagen voor veiligheid op jeugdfuiven

/6490012/CVT/0750

Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, elk jaar voorzien in de budget van de stad, worden toelagen uitgekeerd
aan jeugdverenigingen om de extra uitgaven te compenseren voor een degelijke organisatie van jeugdfuiven
in Turnhout. Dit reglement eindigt op 31 december 2019.
Artikel 2
Dit reglement is aanvullend op de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen, van 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 hieromtrent.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze toelage dient de aanvrager aan volgende
voorwaarden te voldoen:
- Erkend zijn als lokaal jeugdwerkinitiatief of als jeugdraad door het Turnhoutse stadsbestuur ofwel in
aanmerking komen voor een subsidie startende jeugdwerkinitiatieven.
- Ofwel een samenwerkingsverband van jongeren met een niet-commercieel doel;
- Feitelijke verenigingen worden uitgesloten van deze subsidie.
- Een schriftelijke aanvraag indienen, op een daartoe bestemd en volledig ingevuld aanvraagformulier. De
aanvraag dient minstens 45 dagen vóór de jeugdfuif ingediend te worden bij het stadsbestuur van
Turnhout, Stedelijke Jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.
- Voor jeugdfuiven die plaatsvinden in een vergunde inrichting moet een melding van de fuif worden gedaan
bij het stadsbestuur (evenementenloket). Voor jeugdfuiven in tent, open lucht of in een niet-vergunde

-

inrichting moet een vergunning aangevraagd en verkregen worden van het stadsbestuur
(evenementenloket). Dit kan online: http://vergunning.turnhout.be/node/9
De aanvraag moet ondertekend worden door de hoofdverantwoordelijke en de secretaris of
penningmeester van de aanvragende vereniging;
Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of
zijn afgevaardigde;
Binnen de 2 maanden na afloop van de jeugdfuif een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven; met
kopieën van de betalingsbewijzen voor de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidiëring (zie
artikels 5) én met de vermelding van de besteding van de gerealiseerde winst in te dienen bij het
stadsbestuur van Turnhout, Stedelijke Jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.

Artikel 4
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze toelagen dienen de georganiseerde jeugdfuiven aan
volgende voorwaarden te voldoen:
- Plaatsvinden op het grondgebied van Turnhout;
- Zich in de eerste plaats richten naar jongeren van 16 tot en met 30 jaar;
- Enkel jeugdfuiven die plaatsvinden tussen 1 november van het vorige begrotingsjaar en 31 oktober van
het huidige begrotingsjaar komen voor subsidiëring in aanmerking.
Artikel 5
De volgende extra uitgaven komen voor subsidiering in aanmerking:
Inhuren van een vergunde bewakingsfirma
(lijst van vergunde bewakingsondernemingen op: https://vigilis.ibz.be)
Artikel 6
De uit te keren subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kost met een maximum van € 750 voor het
inhuren van een vergunde bewakingsfirma.
Deze subsidie kan slechts 1 maal per vereniging, per kalenderjaar worden uitgekeerd.
Artikel 8
De subsidie wordt uitgekeerd na een controle van de gedane uitgaven door de jeugddienst én na een advies
van de jeugddienst aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en
schepenen beslist over de toekenning.
Artikel 9
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van
het college van burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen.
2.6. Reglement toelagen doelgroepspecifieke jeugdwerkprojecten

/6490010/CVT/0750

Artikel 1
Binnen de perken van het budget, elk jaar voorzien in de budget van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan
jeugdwerkprojecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, op grond van onderhavig
reglement. Dit reglement eindigt op 31 december 2019.
Artikel 2
Dit reglement is aanvullend op de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen, van 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d 24/01/1994 hieromtrent.
Artikel 3
Voor doelgroepspecifieke projecten kan een toelage verkregen worden als aan een aantal voorwaarden
voldaan wordt:

De aanvragende organisaties of diensten kunnen zijn:
- de stedelijke jeugdraad en het Turnhoutse jeugdwelzijnsoverleg;
- organisaties die lid zijn van de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad of van het
Turnhouts jeugdwelzijnsoverleg en samenwerkingsverbanden.
- andere jeugdgroepen die een project voor kinderen of jongeren wensen op te zetten;
- samenwerkingsverbanden tussen voorgaanden;
- een min-30-jarige inwoner van Turnhout of een informele groep met een meerderheid van inwoners
van Turnhout en min-30-jarigen.
Voorwaarden waaraan de projecten dienen te voldoen zijn:
- De doelgroep van deze projecten dienen in hoofdzaak maatschappelijk kwetsbare Turnhoutse
kinderen of jongeren te zijn, rekening houdend met de leeftijdsgrens van 3 tot en met 30 jaar;
- Een project dient de normale werking van de organisatie te overstijgen en moet gesitueerd zijn in de
doelstellingen en/of acties die worden opgesomd in het strategisch meerjarenplan van de stad en/of
experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend zijn;
- Activiteiten in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en
integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis.
- Het project moet open staan voor iedereen die tot de doelgroep kan behoren;
- Het project is tijdelijk; dus afgebakend in tijd gedurende maximum één jaar.
De aanvragende organisatie dient minimaal één maand voor de aanvang een schriftelijke aanvraag in op een
daartoe bestemd en volledig ingevuld aanvraagformulier. Deze aanvraag wordt ingediend bij het
stadsbestuur van Turnhout; Stedelijke Jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.
In de aanvraag wordt, naast een gedetailleerde raming van inkomsten en uitgaven met vermelding van de
aanvraag of toekenning van andere toelagen, een uitvoerige inhoudelijke beschrijving en motivering voor het
project opgenomen. De inhoudelijke beschrijving heeft betrekking op de doelstellingen, geplande activiteiten,
methodieken, technieken en een uitvoerige omschrijving van de doelgroep; dit alles gekaderd in de
doelstellingen en/of acties van het strategisch meerjarenplan van de stad. Ook de beoogde resultaten
moeten in de aanvraag duidelijk omschreven worden. Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag
mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn afgevaardigde.
De aanvraag moet ondertekend worden door 2 verantwoordelijken van het aanvragende initiatief.
De stedelijke jeugddienst onderzoekt elke aanvraag en zal binnen een termijn van 2 maanden advies
uitbrengen aan het College van Burgemeester en Schepenen, waarna de aanvrager binnen de termijn van 1
maand in kennis wordt gesteld van de beslissing terzake.
Enkel projecten die afgerond zijn tussen 1 september van het vorige budgetjaar en 31 augustus van het
huidige budgetjaar komen voor deze subsidiëring in aanmerking.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning.
Bij de beoordeling van tijdelijke projecten wordt rekening gehouden met:
- Het experimentele, originele, uitzonderlijke of vernieuwende karakter van het project
- Het aantal maatschappelijk kwetsbare jongeren die participeren aan het project
- De voorziene en gerealiseerde inkomsten en uitgaven
Voor projecten kunnen voorschotten tot maximum 50 % van de begrote uitgaven worden uitbetaald binnen de
maand nadat het college van burgemeester en schepenen de projectaanvraag heeft goedgekeurd; mits de
gemeentelijke budget werd goedgekeurd door de hogere overheid.
De aanvrager dient voor 31 oktober een schriftelijk verslag te bezorgen aan de stedelijke jeugddienst met een
verantwoording van de gemaakte kosten met de nodige bewijsstukken en een kwalitatieve en kwantitatieve
evaluatie van het project.
Na controle hiervan door de jeugddienst wordt het verschil tussen het uitbetaalde voorschot en de toegestane
subsidie tot max. 1.500 € betaald, of wordt een deel of het totaal van het betaalde voorschot teruggevorderd.
Artikel 4
Een eventueel overschot van dit budgetkrediet wordt na 1 december overgemaakt aan de vzw
Jeugdprogrammatie.

Artikel 5
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde
van het college van burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen.
3. MODALITEITEN VOOR TOELAGEN OP NAAM
3.01. Toelage Stedelijke Jeugdraad
/6490552/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. De jeugdraad dient een aanvraag in op een
daarvoor bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding van
rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
De jeugdraad dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 ter zake.
Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.
3.02. Toelage jongerenwerking Dek-Kemp vzw (Tabee)
/6490508/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. Tabee dient een aanvraag in op een daarvoor
bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding van
rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
Samen met de aanvraag geeft de vereniging een werkingsverslag van het voorbije werkjaar, met een overzicht
van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven, ter kennisgeving aan het college van burgemeester en
schepenen. Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag mondeling toegelicht worden aan de
jeugdconsulent of zijn afgevaardigde.
De jongerenwerking Tabee dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 ter zake.
Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.
3.03. Toelage JAC: Jeugdadviseurs
/6490507/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. Het JAC dient een aanvraag in op een daarvoor
bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding van
rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
Samen met de aanvraag geeft de vereniging een werkingsverslag van het voorbije werkjaar, met een overzicht
van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven, én een overzicht van de Turnhoutse min-30-jarige deelnemers,
ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen. Op vraag van de jeugddienst moet deze
aanvraag mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn afgevaardigde.
De maximale subsidie bedraagt 75 € per Turnhoutse deelnemer die het voorbije werkjaar participeerde aan het
volledige project.
Het JAC dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 ter zake.
Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.

3.04. Toelage vzw De Toekomst
/6490509/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. De Toekomst vzw dient een aanvraag in op een
daarvoor bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding van
rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
Samen met de aanvraag geeft de vereniging een werkingsverslag van het voorbije werkjaar ter kennisgeving
aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Daarin dient opgenomen: een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven, evenals de deelnemersen aanwezigheidslijsten van Turnhoutse kinderen per afzonderlijke vakantieperiode van minstens 2 weken,
van het voorbije werkjaar.
Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn
afgevaardigde.
De Toekomst vzw dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 ter zake.
Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.
3.05. Toelage vzw Arktos voor werking Akira
/6490511/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. Arktos vzw dient een aanvraag in op een daarvoor
bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding van
rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
Samen met de aanvraag geeft de vereniging een werkingsverslag van de Akira-werking van het voorbije jaar,
met daarin:
- Een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven;
- Een chronologisch overzicht en beknopte omschrijving van de activiteiten;
- Het aantal deelnames van maatschappelijk kwetsbare jeugd uit Turnhout per activiteit;
- Een inhoudelijke evaluatie van de werking met aandacht voor integratiegericht, integraal en structureel
werken.
Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of zijn
afgevaardigde.
De vaststelling van het subsidiebedrag gebeurt door het college van burgemeester en schepenen na
beoordeling van:
- het financieel verslag, waaruit blijkt welke eventuele andere subsidies van verschillende overheden
werden gerealiseerd;
- aantal, duur en inhoud van de verschillende activiteiten;
- aantal deelnames per activiteit van Turnhoutse maatschappelijk kwetsbare jeugd;
- de inhoudelijke evaluatie van de jaarwerking met aandacht voor integratiegericht, integraal en structureel
werken en de mate waarin het initiatief aansluit bij de geformuleerde doelstellingen en acties in het
strategisch meerjarenplan van de stad.
Arktos vzw dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d 24/01/1994 ter zake.
Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.
3.06. Toelage Jeugdwelzijnsoverleg Turnhout
/6490560/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. Het jeugdwelzijnsoverleg dient een aanvraag in op
een daarvoor bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding
van rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
Het jeugdwelzijnsoverleg dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 ter zake.

Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en / of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.
3.07. Toelage MIT Jeugd
/6150000/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. MIT Jeugd dient een aanvraag in op een daarvoor
bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding van
rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
MIT Jeugd dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 ter zake.
Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en / of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.
3.08. Toelage Yardkeepers
/0000000/CVT/0750
De toelage wordt ad nominatum opgenomen in de budget. Yardkeepers vzw dient een aanvraag in op een
daarvoor bestemd aanvraagformulier, ondertekend door de secretaris én de voorzitter en met vermelding van
rekeningnummer en -houder van de financiële rekening waarop de toelage dient te worden overgemaakt.
Yardkeepers vzw dient zich te houden aan de wet betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen d.d 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 ter zake.
Het stadsbestuur heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren
door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het college van
burgemeester en schepenen.
Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidiëring,
terugvordering van de verleende subsidie en / of andere sancties waartoe zal besloten worden door het college
van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald vóór 30 juni.
3.09. Toelage gemeentelijke vzw Jeugdprogrammatie (vzw JeP)
/6499015/CVT/0750
Opgenomen in de convenant – beheersovereenkomst met vzw JeP
3.10. Toelage gemeentelijke vzw Jeugdhuis Wollewei
/6490523/CVT/0750
Opgenomen in de convenant – beheersovereenkomst met vzw Jeugdhuis
Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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