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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad keurt de gewijzigde subsidiereglementen jeugdwerk: subsidies doelgroepspecifieke
jeugdwerkprojecten goed.
Dit reglement gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.
De uitkering van de subsidies gebeurt steeds binnen de perken van de budgetten voorzien in het
Meerjarenplan.

Beschrijving
Aanleiding en context
Gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014: goedkeuring van de erkenningsvoorwaarden voor het
lokaal jeugdwerk en de subsidiereglementen jeugdwerk.
en
2018_GR_00027 - Subsidiereglementen Jeugd: aanpassingen - Goedkeuring
Goedgekeurd door orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 26/03/2018 19:30
Juridische grond
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Vlaams decreet van 6 juli 2012, houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid.
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige
toelagen.
Artikel 40, 41 en 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Argumentatie
Dit gaat over de wijziging voor reglementen jeugd, met betrekking op Meerjarenplan 2020-2025.
Deze reglementen kennen een duurtijd van 6 jaar, enkel indien er wijzigingen komen binnen die periode
komen de gewijzigde reglementen op de raad.
Het gaat om aanpassingen en enkele kleine bijsturingen naar praktische uitvoerbaarheid:
 Leeftijdsgrens was al 14 t.e.m. 30 jaar. Voor de duidelijkheid hebben we waar eerst vermeld
stond 'tot 30 jaar' veranderd naar 'tot 31 jaar'.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De uitkering van de subsidie gebeurt steeds binnen de perken van de budgetten voorzien in het
Meerjarenplan.
Subsidie doelgroepspecifieke jeugdwerkprojecten: MJP000449 “subsidie doelgroepspecifiek jeugdwerk”
6490000/BEL/0750 1 000 euro per jaar
Beleidsinformatie
BD000001 We voeren een sociaal beleid voor iedereen, zichtbaar in alle levensdomeinen met aandacht
voor de kwetsbare burger
AP000015 We zetten ons in voor alle Turnhoutse kinderen en jongeren
AC000158 We blijven financiële ondersteuning verlenen aan jeugdverenigingen en verenigden. We
bekijken opnieuw de subsidievoorwaarden en passen deze aan de noden aan

Advies
Financiën
Gunstig onder voorwaarden
Er wordt gevraagd om in alle reglementen de begrippen toelage en subsidie niet door elkaar te
gebruiken.
Wanneer de stad een financiële ondersteuning geeft aan een persoon of organisatie waarvan zij een
prestatie ( activiteit ) verwacht, dient het begrip subsidie te worden gebruikt.

Daarom het voorstel om in het besluit + bijlagen het begrip toelage(n) te vervangen door subsidie(s).
( uitzondering: bij de vermelding van de wet van 14/11/1983, waar het woord toelagen moet blijven
staan.)
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gewijzigde subsidiereglementen jeugdwerk: subsidies doelgroepspecifieke
jeugdwerkprojecten goed.
Dit reglement gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.

Bundeling van de erkenningsvoorwaarden en subsidiereglementen jeugd zit in bijlage. Wijzigingen zijn in
het geel aangeduid.
Artikel 2
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten en de op het volgnummer
meerjarenplan toegekende middelen, worden subsidies uitgekeerd aan jeugdwerkprojecten voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, op grond van onderhavig reglement. Dit reglement
gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 3
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 4
Voor doelgroepspecifieke projecten kan een subsidie verkregen worden als aan alle volgende
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-31-jarige inwoner van Turnhout of een informele groep met een meerderheid van
inwoners van Turnhout en min-31-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 subsidies, 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
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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 hier over.
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. 2 000 euro betaald, of wordt een deel of het totaal van het betaalde
voorschot teruggevorderd.
Artikel 5
Een eventueel overschot van dit budgetkrediet wordt na 1 december overgemaakt aan de vzw JeP, voor
het Lokalenfonds.
Artikel 6
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.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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