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VOORWERP : Jeugd - Aanpassing betoelagingsreglement kadervorming - Goedkeuring 

 

DE GEMEENTERAAD; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 maart 1991 betreffende controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen en aangepast in de zitting van 24 april 1991;                                                                

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 

intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 

en 15 december 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 

februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het 

provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en 

jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 

januari 2007; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2010 betreffende de goedkeuring van het 

Jeugdbeleidsplan 2011-2013;           

Gelet op het positief advies van de jeugdraad van 26 april 2012; 

Overwegende dat de jongeren gestimuleerd dienen te worden om bijscholing te volgen aangezien deze 

bijscholing de werking van de diverse jeugdwerkinitiatieven en de vakantiewerking zeker ten goede komt; 

Overwegende dat het huidige kadervormingsreglement dateert van juni 2002 en bijgevolg erg gedateerd en 

achterhaald is aangaande het bedrag van de te verkrijgen toelage; 

Overwegende dat sinds 2002 de prijzen van de kadervormingscursussen aanzienlijk gestegen zijn en het bedrag 

van de terug te krijgen toelage niet mee gestegen is; 

Overwegende dat men informatie heeft ingewonnen bij de omliggende gemeenten en steden omtrent hun huidige 

betoelagingsreglement; 

Overwegende dat de voorgestelde wijziging een weerspiegeling is van het gemiddelde van wat de ons 

omliggende gemeenten en steden aanbieden; 

Overwegende dat er een aantal simulaties werden voorzien aangaande de stijgende toelage;  

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het budget; 

  

BESLUIT: 

 

Art. 1: Met ingang van 01 juli 2012 de bovenvermelde beslissingen van de gemeenteraad op te heffen voor wat 

betreft het betoelagingreglement kadervorming en te vervangen door het nieuwe aangepaste reglement.  

 

Artikel 1: 

Binnen de perken van de kredieten voorzien in de begroting van de gemeente Lubbeek en door de hogere 

overheid goedgekeurd, kan een toelage voor het volgen van opleidingen voor kadervorming toegekend worden 

volgens de regels en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 



 

Artikel 2: 

Onder kadervorming wordt verstaan de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en de 

toekomstige verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van 

jeugdwerkinitiatieven. 

 

Artikel 3: 

Onder werkjaar wordt verstaan de periode van 01 september voorafgaand aan het dienstjaar tot 31 augustus van 

het dienstjaar waarop de toelage wordt aangerekend. 

 

Artikel 4: 

Om recht te hebben op een toelage voor kadervorming dienen de volgende voorwaarden vervuld: 

- de toelage wordt toegekend aan alle jongeren tussen 16 en 29 jaar, ingeschreven in het bevolkingsregister van 

de gemeente Lubbeek op het ogenblik van de aanvraag en die hun opleiding gevolgd hebben tijdens het in art. 3 

vermelde werkjaar; 

- de opleiding dient een minimumduur te hebben van 1 dagdeel (= 4 uur) werkelijke vorming. 

 

Artikel 5: 

De aanvraag dient te gebeuren door inlevering van het deelnamebewijs van de organisatie waar men de cursus 

gevolgd heeft.  

Het deelnameformulier dient de volgende gegevens te vermelden: 

 - naam en adres van de inrichtende organisatie; 

 - datum en plaats van de gevolgde cursus; 

 - prijs van de gevolgde cursus; 

 - persoonlijke gegevens van de deelnemer; 

 - rekeningnummer van de begunstigde. 

 

Indien één of meerdere gegevens niet op het deelnameformulier opgenomen zijn, dient er op de jeugddienst van 

de gemeente een bijkomend aanvraagformulier ingevuld te worden om alle gegevens te bekomen.  

Het aanvraagformulier dient toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen voor 15 september van 

het dienstjaar waarop de toelage begroot is. 

Aanvragen die toekomen na vermelde datum worden niet meer in aanmerking genomen. 

 

Artikel 6: 

De toelage behelst een tussenkomst van 90% van het bedrag betaald voor de cursus met een maximum van 

120,00 euro per cursus en kan het bedrag van 200,00 euro per persoon per jaar niet overschrijden.  

 

Wanneer bij de berekening van de toelage blijkt dat het voorziene bedrag binnen het budget niet toereikend is, 

zullen alle aanvragen aan de hand van volgende formule berekend worden: A = B x C/D 

 

Waarbij:  A = bedrag van de herrekende te verkrijgen toelage 

B = het individueel theoretisch uit te keren bedrag, na toepassing van het   

       terugbetalingspercentage  

C = het bedrag voor kadervorming voorzien in het gemeentelijk budget 

D = totaal van de toe te kennen theoretische bedragen, na toepassing van het     

       terugbetalingspercentage 

 

Artikel 7: 

De jeugddienst maakt voor 15 oktober, van het dienstjaar waarop de toelage betrekking heeft, de ontvangen 

aanvragen over aan het college van burgemeester en schepenen. Het college bepaalt binnen de 14 kalenderdagen 

na ontvangst van het dossier kadervorming het bedrag van de toelage. 

Na deze bepaling wordt het dossier overgemaakt aan de rekendienst zodat de toelage met betrekking tot de 

kadervorming ten laatste op de laatste werkdag van het jaar waarop de toelage betrekking heeft kan uitbetaald 

worden aan de rechthebbende persoon.     

 

Artikel 8: 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitkering van de toelage.  



Indien voor, tijdens of na de behandeling blijkt dat er onjuiste of foute gegevens werden verstrekt, welke 

betrekking hebben op het toekennen van de toelage, zal deze door middel van alle rechtsmiddelen worden 

teruggevorderd. 

 

Artikel 9: 

Dit reglement treedt in werking op 01 juli 2012 met terugwerkende kracht tot 01 september 2011. 
 

 

Aantal ja-stemmen  18 Aantal neen-stemmen  0 Aantal onthoudingen  1 

Freddy Vranckx  André Van Goethem 

Martine Vanbever   

Gilberte Muls   

Paul Hugaerts   

Ivan Vanderzeypen   

Marina Stas   

Koenraad Van Coppenolle   

Jules Godts   

Stephanie de Neeff   

Ann De Martelaer   

Paul Duerinckx   

Hugo Simoens   

Jo Pierson   

Eddy Elyn   

Tina De Windt   

Pierre Otzer   

Alfons Creuwels   

Maria Schrevens   

 

 

 Namens de gemeenteraad, 

 

Op bevel : 

De secretaris, De voorzitter, 

Get) Johan Geens get) Ann De Martelaer 

 

 

 Voor eensluidend afschrift, 

 Afgeleverd : 17 september 2012 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

J. Geens A. De Martelaer 
 


