Reglement projectsubsidie

Artikel 1: Algemeen
Het college van burgemeester en schepenen biedt binnen de perken van het ter zake goedgekeurde
begrotingsbudget aan Opwijkse jeugdwerkinitiatieven de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de
projectsubsidie.
Artikel 2: Wat
Een projectsubsidie is een toelage die kan verkregen worden als een project voor de jeugd aan volgende
voorwaarden voldoet:
2.1. Als project kan beschouwd worden:
▪
▪
▪
▪
▪

Een in tijd en ruimte beperkt initiatief.
Een initiatief dat plaats vindt op het grondgebied van Opwijk.
Een initiatief dat zich bij voorkeur afspeelt binnen de vrije tijd.
Een initiatief met een openbaar karakter.
Een initiatief dat duidelijk een zelfstandige identiteit heeft. Een project dat deel uitmaakt van een groter
geheel, moet getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid.

2.2. Het project dient zich te richten naar:
▪
▪

Kinderen en jongeren die zich bevinden in de leeftijdsgroep van 6 tot 25 jaar.
Kinderen en jongeren waarvan de duidelijke meerderheid inwoner is van de gemeente Opwijk.

2.3. Het project heeft volgende doelstellingen:
▪
▪
▪
▪

Aansluiten op de leefwereld van de doelgroep.
Passen binnen de vrijetijdsbesteding van de doelgroep.
Gericht op educatieve of sociaal-culturele activiteiten.
Zonder winstoogmerk.

De projectsubsidie kan per jeugdwerkinitiatief slechts éénmaal per jaar worden toegekend.
Artikel 3: welke projecten komen niet in aanmerking?
▪ Projecten die enkel op eigen leden gericht zijn.
▪ Fuiven.

▪
▪
▪
▪

Activiteiten voor commerciële doeleinden.
Winstgerichte activiteiten.
Initiatieven van politieke partijen.
Initiatieven die geen oog hebben voor respect, verdraagzaamheid, openheid en gelijkheid.

Artikel 4: Wie komt in aanmerking voor het bekomen van een projectsubsidie
▪ Een Opwijkse jeugdwerkinitiatief dat erkend of gesubsidieerd wordt door het gemeentebestuur.
▪ Een samenwerkingsverband van jeugdwerkinitiatieven die erkend of gesubsidieerd worden door het
gemeentebestuur. Hiervoor wordt slechts één subsidie verleend. De verdeelsleutel voor deze subsidie
onder de verschillende verenigingen wordt door hen onderling overeen gekomen.
▪ Een groep kinderen en/of jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot 30 jaar die zich op occasionele wijze
organiseren rond een project.
Artikel 5: Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie
Als subsidieerbare uitgaven komen enkel de kosten met betrekking tot het project in aanmerking, zijnde:
▪ Huurgelden van infrastructuur en daaraan gekoppelde kosten.
▪ Promotiekosten.
▪ Verzekering.
▪ Uitkoopsommen, honoraria van sprekers en kosten lesgevers.
▪ Auteursrechten.
▪ Kosten voor éénmalig bruikbaar materiaal verbonden aan een specifieke activiteit die deel uitmaakt van
het project.
▪ Huur van spel- en sportmateriaal dat kadert binnen een doelgerichte activiteit.
▪ Dranken en etenswaren komen niet in aanmerking qua uitgaven.
Artikel 6: De aanvraag
De aanvraag dient:
▪ Tenminste 6 weken voor de start van het project ingediend te zijn bij de gemeentelijke jeugddienst.
▪ Te gebeuren op het daartoe bestemd aanvraagformulier, te vinden op de gemeentelijke website of bij de
jeugddienst. Op dit aanvraagformulier geeft de aanvrager het opzet en het doel van het project weer en
geeft de aanvrager ook een begroting op.
▪ De indiener van de aanvraag kan op de gemeentelijke jeugdraad niet meestemmen over het al dan niet
goedkeuren van de aanvraag.
Artikel 7: Bedrag
Het bedrag van de projectsubsidie is afhankelijk van het financieel verslag.
De toelage wordt als volgt toegekend:
▪ Indien het project verlieslatend is, wordt het verlies bijgepast. De maximale toelage hiertoe bedraagt 750
euro.
▪ Indien het project winstgevend is, wordt er geen projectsubsidie uitgekeerd.
▪ Het jeugdwerkinitiatief dat het project organiseert, krijgt als blijk van waardering een toelage van 250
euro.

Artikel 8: De beslissing
▪ Na ontvangst van de aanvraag zal door de jeugddienst afgetoetst worden of de voorwaarden zoals
omschreven in dit reglement gevolgd zijn. Indien de aanvraag hieraan voldoet, zal deze door de
jeugddienst ter advies voorgelegd worden aan de gemeentelijke jeugdraad.
▪ De aanvraag, bijgevoegd met het advies van de gemeentelijke jeugdraad, zal voorgelegd worden aan het
college van burgemeester en schepenen die een principiële beslissing zal nemen over het al of niet
toekennen van de subsidie. Deze beslissing wordt in geval van niet-toekenning met redenen omkleed.
▪ Het jeugdwerkinitiatief voert het project uit en legt maximaal 3 maand na afloop van het project de
nodige verantwoordingsstukken voor aan de jeugddienst.
▪ Het definitieve subsidiebedrag wordt met de nodige verantwoordingsstukken ter goedkeuring voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen. De jeugddienst brengt het jeugdwerkinitiatief op de
hoogte binnen de 15 dagen na de beslissing.
▪ Binnen de maand na het meedelen van de beslissing aan het jeugdwerkinitiatief, zal het college van
burgemeester en schepenen overgaan tot betaling van de toegekende subsidie.
Artikel 9: Verantwoordingsstukken
Uiterlijk drie maanden na afloop van het project legt de organisator volgende verantwoordingsstukken voor
aan het college van burgemeester en schepenen:
▪ Het evaluatieformulier waarin een evaluatie van het verloop en resultaat wordt weergegeven alsook de
definitieve begrotingsbalans. Dit evaluatieformulier is terug te vinden op de gemeentelijke website of bij
de jeugddienst.
▪ Facturen met vermelding voldaan of een bewijs van betaling terzake.
Artikel 10: Controle
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige subsidies, is de begunstigde van de projectsubsidie ertoe gehouden om:
▪ De controle van de jeugddienst en/of gemeentelijke jeugdraad over het ingediende dossier, het project
en de eindafrekening te aanvaarden.
▪ Elke wijziging met betrekking tot het initiatief (datum, plaats, uur,..) onmiddellijk aan de jeugddienst te
melden.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van onderhevig reglement niet
werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om één of meerdere van
volgende sancties op te leggen:
▪ Beslissen geen projectsubsidie toe te kennen.
▪ Beslissen slechts een deel van de projectsubsidie toe te kennen.
▪ Beslissen geen toelage als blijk van waardering toe te kennen.
▪ Het jeugdwerkinitiatief gedurende een bepaalde tijd uitsluiten voor nieuwe aanvragen.
Artikel 11: Bezwaar
De aanvrager van een projectsubsidie die niet akkoord gaat met de genomen beslissingen, kan bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan binnen de 30 dagen na de kennisgeving van
de beslissing. Dit bezwaar dient schriftelijk overgemaakt te worden aan het college van burgemeester en
schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen zal binnen 1 maand na ontvangst van het schrijven reageren op
dit bezwaar.
Artikel 12: Promotie
Bij promotie van het project vermeld de organisator steeds het logo van de Jeugddienst en de tekst “In
samenwerking met het gemeentebestuur van Opwijk”.
Artikel 13: Inwerkingtreding
Dit subsidiereglement zal in voege treden op 24 maart 2020.

