
 

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 24 februari 2014 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, 

Freddy Van Herpe, Dirk Vanluchene, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, 

Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Sem Vanhessche, Christiana Deprez, 

raadsleden; 

Elke De Ridder, dd. gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Brigitte Desmet, raadslid; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Afwezig:  

  

Onderwerp: Goedkeuring aanpassing reglementen 'toelage voor werking jeugd- en 

jongerenverenigingen', 'toelage voor werking jeugdateliers', 'toelage voor 

kampen' en 'toelage voor huur, energie en verzekering'. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 42. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan de 

reglementen ‘toelage voor werking van jeugd- en jongerenverenigingen’ en ‘toelage voor werking van 

jeugdateliers’. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 en 22 april 2013 houdende goedkeuring van de wijzigingen 

aan het reglement ‘huur, energie en verzekering’. 

- Besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2012 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het 

reglement ‘toelage voor kampen’. 

- Artikel 186 van het gemeentedecreet houdende bekendmaking van belasting- en retributiereglementen, 

gewijzigd op 1 januari 2014. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp van aangepast reglement ‘toelage voor werking van jeugd- en jongerenverenigingen’. 

- Ontwerp van aangepast reglement ‘toelage voor werking van jeugdateliers’. 

- Ontwerp van aangepast reglement ‘toelage voor kampen’. 

- Ontwerp van aangepast reglement ‘toelage voor huur energie’. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Gunstig advies gemeentelijke jeugdraad van 22 november 2013. 



Motivering 

De jeugdraad geeft regelmatig advies om het subsidiebeleid bij te sturen. Enkele jeugdwerkinitiatieven 

dienen dikwijls te laat hun dossier in om in aanmerking te komen voor subsidies.  De jeugdraad was in het 

verleden steeds soepel met deze termijnen omdat ze het ook als een leerproces aanzien voor jongeren.  

Vanuit enkele stipte verenigingen kwam hierop reactie. Er werd dan ook een voorstel ingediend en 

goedgekeurd om laattijdige indieners te sanctioneren maar hen eveneens nog een kans te geven alsnog hun 

dossier over te maken. Er wordt voorgesteld om met een strafpuntensysteem te werken (vanaf 1 week te 

laat: -25%, 2 weken te laat: -50%, 3 weken te laat: -75%, vanaf 4 weken te laat: -100%). 

De aanvraagformulieren en budgetten blijven ongewijzigd. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De bestaande reglementen ‘toelage voor werking van jeugd- en jongerenverenigingen’, ‘toelage voor 

werking van jeugdatelier’, ‘toelage voor kampen’, ‘toelage voor huur, energie en verzekering’ worden 

opgeheven.  

Artikel 2 

De vernieuwde reglementen ‘toelage voor werking van jeugd- en jongerenverenigingen’, ‘toelage voor 

werking van jeugdatelier’, ‘toelage voor kampen’, ‘toelage voor huur, energie en verzekering’, in bijlage aan 

deze beslissing gehecht, worden goedgekeurd met terugwerkende kracht op 1 januari 2014, wat 

overeenstemt met de eerste indiendatum van het huidige jeugdwerkjaar. 

Artikel 3 

Conform artikel 186 van het gemeentedecreet zullen deze reglementen onverwijld gepubliceerd worden op 

de website van het gemeentebestuur Zwevegem, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden 

aangenomen als de datum van bekendmaking op de website. 

 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Elke De Ridder 

dd. gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 3 april 2014 

 

Elke De Ridder 

 

 Marc Doutreluingne 

dd. gemeentesecretaris  burgemeester 

 


