
PROVINCIE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE 
VLAAMS-BRABANT GEMEENTERAAD 
 
GEMEENTE ZITTING VAN 30/08/2006 
LUBBEEK 
 
Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter 
Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Gilberte Muls, schepenen 
Roger Wierinckx, Jules De Bent, Maurice Fol, Frederik Duerinckx, Peter Vanoyenbrugge, Koenraad Van 
Coppenolle, Jules Godts, Jan Van Brusselt, Ivan Vanderzeypen, André Van Goethem, Ingrid Vanden Berghe, Yvan 
Godfroid, Stephanie de Neeff, Vranckx Justin, Magda Verbeelen, Kris Degreef, raadsleden 
Johan Geens,  secretaris 
 
Afwezig :Paul Hugaerts, schepen 
Tamara Broos, raadslid 
 
 
VOORWERP: Jeugd - aanpassing reglement "Werkingskosten jeugdverenigingen" met betrekking tot opname 
toelage DifTar - goedkeuring 
 
DE GEMEENTERAAD; 
 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en 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 de beslissing van de gemeenteraad van 26 april 1995 houdende goedkeuring subsidiereglement 

werkingskosten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 1996 houdende goedkeuring subsidiereglement 

werkingskosten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 1997 houdende goedkeuring aanpassing 

subsidiereglement werkingskosten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2002 houdende goedkeuring aanpassing 

subsidiereglement werkingskosten; 

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; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 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 de subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdruimtebeleid voeren als onderdeel 

van het jeugdwerkbeleid; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2004 betreffende de goedkeuring van het  

jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 ; 

Gelet op het gunstig advies van de milieuadviesraad in zitting van 20 april 2006; 

Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad houdende aanpassing van het reglement op de betoelaging van 

werkingskosten voor de jeugdverenigingen van 23 mei 2006; 

Gelet op het gunstig advies van de commissie culturele materies van …./…./2006 betreffende het reglement op 

de betoelaging van werkingskosten voor de jeugdverenigingen; 

Overwegende dat het billijk is om de jeugdverenigingen die zich belangeloos inzetten voor de animatie en 

educatie van kinderen en jongeren in hun vrije tijd, een jaarlijkse toelage te geven zodat zij een goede werking 

kunnen garanderen;   

Overwegende dat de jeugdverenigingen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om alle 

onkosten te bekostigen.  

 

BESLUIT : 

 



Enig artikel: Met ingang van 30 augustus 2006 de bovenvermelde beslissingen van de gemeenteraad op te heffen 

voor wat betreft het betoelagingreglement werkingskosten 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 werkingskosten worden toegekend aan de Lubbeekse 

jeugdverenigingen en jeugdclubs erkend overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende de erkenningen 

van jeugdverenigingen goedgekeurd in de gemeenteraadzittingen van 26.04.1995, volgens de regels en 

voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 

Artikel 2: 

De toelage werkingskosten wordt toegekend voor de totale werking gedurende een werkjaar dat loopt van 01 

september voorafgaand aan het dienstjaar tot 31 augustus van het dienstjaar waarop de toelage wordt 

aangerekend. 

De toelage werkingskosten wordt onderverdeeld in: 

 

1. een toelage voor milieuactiviteiten; 

2. een toelage voor jeugdhuizen en -clubs; 

3. een toelage voor afvalophaling 

4. een toelage voor jeugdverenigingen bestaande uit een basistoelage en een werkingstoelage. 

 

1. De toelage voor milieuactiviteiten wordt vastgesteld op één vijfde van het totale bedrag voor werkingskosten 

voorzien in het JWBP van het dienstjaar waarop de toelage is begroot en kan worden toegekend op grond van de 

ontwikkelde milieuactiviteiten die voorafgaand werden goedgekeurd door de algemene vergadering van de 

jeugdraad verricht door een jeugdvereniging, jeugdhuis of -club met een maximum van 1.200 euro per 

jeugdvereniging, jeugdhuis of -club per jaar. 

Onder milieuactiviteit kan worden verstaan elke activiteit die tot doel heeft het milieu te verbeteren door middel 

van directe acties of door middel van informatie en sensibilisatie van de bevolking. 

De toelage wordt verdeeld à rato van het volgende puntensysteem: 

- tweehonderd punten per activiteit per inrichtende jeugdvereniging, jeugdhuis of -club. 

 

2. De toelage voor jeugdhuizen en -clubs wordt vastgesteld op 7% per jeugdhuis of -club, van het totale bedrag 

voor werkingskosten verminderd met het bedrag voor milieuactiviteiten, voorzien in het JWBP van het dienstjaar 

waarop de toelage is begroot. 

Onder jeugdhuis of -club wordt verstaan elke vereniging die zich richt tot de oudere jeugd en waarvan de 

werking in hoofdzaak de bedoeling heeft een ontmoetingsplaats te zijn voor de jeugd. 

 

3. “De toelage met betrekking tot DifTarophaling bij Ecowerf wordt vastgesteld op 0,50 euro per ingeschreven 

lid per werkingsjaar.” 

 

4. De toelage voor jeugdverenigingen wordt vastgesteld op het resterende bedrag voor werkingskosten 

verminderd met het bedrag voor milieuactiviteiten, de toelage voor jeugdhuizen en -clubs en de toelage met 

betrekking tot DifTarophaling zoals voorzien in het JWBP van het dienstjaar waarop de toelage is begroot. 

De toelage voor jeugdverenigingen wordt verdeeld à rato van het volgende puntensysteem: 

 

4.1. basistoelage à rato van: 

- tweehonderd punten voor elke jeugdvereniging; 

- vierhonderd punten voor elke jeugdvereniging met uitsluitend mentaal en/of fysiek gehandicapte leden. 

 

4.2. werkingstoelage à rato van: 

- één punt per vergadering: hiervoor komen zowel ledenvergaderingen per leeftijdsgroep als 

bestuursvergaderingen en leiderskringen in aanmerking; 

- een kwart punt per overnachting van een lid op kampen, weekends en gelijkaardige, ingericht door de 

aanvragende jeugdvereniging of door de overkoepelende organisatie waarbij de jeugdvereniging is aangesloten;  



- vijfentwintig punten voor de uitgifte van een tijdschrift. 

Het tijdschrift moet minstens drie maal per jaar verschijnen. Telkens dient één exemplaar naar de Lubbeekse 

jeugddienst verzonden te worden. 

- vier punten per deelname aan een kadervormingscursus door leden of leiding van de jeugdverenigingen. 

 

Artikel 3: 

De aanvraag dient te gebeuren via het daartoe bestemde aanvraagformulier. 

De aanvragen dienen toegezonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen vóór 15 september 

van het dienstjaar waarop de toelage begroot is. 

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

Artikel 4: 

De jeugddienst maakt vóór 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 “werkingskosten” het bedrag van de toelage. 

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

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

worden aan de rechthebbende verenigingen. 

Artikel 5: 

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 6: 

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht tot 01 september 2005 
 
 
 Namens de gemeenteraad, 
 
Op bevel: 
De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 
(get) Johan Geens (get) Freddy Vranckx 
 
 
 Voor eensluidend afschrift, 
 Afgeleverd: 1 juni 2015 
 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
Johan Geens Freddy Vranckx 


