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Vergadering van 9 november 2009 

——————————————— 

Aanwezig: Dames en Heren: Buekers Paul, Burgemeester-Voorzitter; Raemaekers, 

Vanleeuw, Pauly, Vandersmissen en Vandenrijt, Schepenen; Appeltans, Machiels, 

Vanuytrecht, Gruyters, Spooren,  Meys-Hermans, Stevens, Vanholst, Stiers, Ector, 

Grosemans, Moyaers, Boesmans en Laenen, Raadsleden en Creten Nathalie, Stadsse-

cretaris. 

 

 
———————— 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Investeringssubsidies 

voor jeugd-, sport- en 

cultuurinfrastructuur: 

- goedkeuring nieuw 

reglement "inves-

teringen voor 

jeugdinfrastruc-

tuur. 

 

________ 

 

Gelet op het voorstel van reglement van investeringssubsidies aan jeugdinfrastructuur;  

 

Gelet op de bestaande reglementen voor investeringssubsidies aan sportinfrastructuur 

(GR 1 juli 2002) en aan parochiezalen (GR 7 juli 2008);  

 

Gelet op de voorstellen om de bestaande reglementen voor sport & cultuur te vereen-

voudigen; 

 

Gelet op de wenselijkheid om de drie reglementen op elkaar af te stemmen; 

 

Gelet op de adviezen van de jeugdverenigingen; 

 

Gelet op de bespreking en goedkeuring door het schepencollege van 26 oktober 2009; 

 

Gelet op de stemming: 

 

Naam en voornaam Voor Tegen Onthou-

ding 

Buekers Paul √   

Raemaekers Magda √   

Vanleeuw Mark √   

Pauly Danny √   

Vandersmissen Gert √   

Vandenrijt Noël √   

Appeltans Laurens   √ 

Machiels Ivan √   

Vanuytrecht Louis √   

Gruyters Bart √   

Spooren Hugo   √ 

Meys-Hermans Lucille √   

Stevens Stephan √   

Vanholst Sara √   

Stiers Merja   √ 

Ector Guido √   

Grosemans Karolien   √ 

Moyaers Bert √   

Boesmans Jos √   

Getekend document pagina 1/5 ~r document: REGL_GR20091109_reglementinvesteringssubsidiesjeugdinfrastructuur.pdf



Laenen Michel √   

 

Overwegende dat de volstrekte meerderheid van de leden zich derhalve uitspreekt 

voor de goedkeuring van de notulen; 

 

BESLUIT met 16 stemmen voor en 4 onthoudingen: 

 

Artikel 1 

Het navolgende nieuwe reglement "investeringssubsidies aan jeugdinfrastructuur" 

goed te keuren 

 

Reglement “investeringen” lokalen van erkende Herkse jeugdverenigingen 

 

Artikel 1. 

De gemeenteraad kan vanaf 1 januari 2010 een investeringssubsidie toekennen aan 

één of meer van de door de jeugdraad erkende verenigingen. Dit onder volgende 

voorwaarden: 

 

Artikel 2. 

Binnen de perken van de kredieten voorzien in de gemeentebegroting onder de functie 

‘jeugd’ kan er een buitengewone subsidie gegeven worden aan de in artikel 1 opge-

somde jeugdverenigingen van Herk-de-Stad voor buitengewone verbeteringswerken 

aan de infrastructuur in het kader van (in volgorde van prioriteit) : 

• Verbetering van de brandveiligheid, veiligheid in het algemeen, 

voedselveiligheid & hygiëne. 

• Verbetering van de toegankelijkheid (met bijzondere aandacht voor 

mindervaliden) 

• Duurzaam energieverbruik (verwarming – verlichting - water) 

• Verbetering van het algemene comfort 

 

Artikel 3.:  Begrippen 

Worden verstaan onder: 

▪ rubriek "jeugd" - kredieten voorzien in de buitengewone dienst onder de functie 

jeugd van de gemeentebegroting. 

▪ Werken in kader van brandveiligheid: aanpassingen in functie van opmerkingen in 

de controleverslagen van de brandweer. Brandblusapparaten, branddekens, 

nooduitgangen, branddeuren, aanpassingen aan constructies die uit verouderde 

en/of onveilige materialen zijn gemaakt,… 

▪ Werken in kader van veiligheid: aanpassingen in functie van opmerkingen in 

controleverslagen van erkende controlefirma’s  bv. elektriciteit, liften, 

heftoestellen, keuken en keukenmaterialen,… 

▪ Werken in kader van toegankelijkheid: aanpassingen in functie van een verbeterde 

toegankelijkheid van mindervaliden bv. toegangsdeuren, lift, voorzieningen voor 

rolstoelen, aanpassingen voor slechtzienden,  

      slechthorenden,… 

▪ Werken in kader van duurzaam energieverbruik: aanpassingen die leiden tot een 

zuiniger en efficiënter energieverbruik zowel inzake verwarming en verlichting als 

inzake het verbruik van water. Bv. vervanging verouderde verwarmingsketels, 

isolatie, hergebruik regenwater, zonnepanelen, zonneboiler, groendak, 

warmtepompen,... 

▪ Werken in kader van comfort: “normale” werkzaamheden als schilderen, 

behangen, betegelen, aanpassingen aan sanitair, plaatsen van een mobiele 
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scheidingswand,… 

▪ Werken aan het horecagedeelte van de zaal worden uitgesloten. Horecagedeelte is 

alles wat te maken heeft met de toog, tapinstallatie en de koeling van dranken 

(koelkasten; koelcel) 

▪ Onder “middellange termijn” wordt verstaan: minstens gedurende de volgende 25 

jaar. Indien hieraan iets zou wijzigen wordt dit onmiddellijk aan het stadsbestuur 

gemeld zodat er ruim op voorhand (= minstens 6 maanden) naar een andere 

oplossing kan worden gezocht. 

 

Artikel 4. 

De subsidie wordt uitgekeerd aan de vereniging die de werken uitvoert. Om voor sub-

sidiëring in aanmerking te komen moet die vereniging het volgende kunnen aantonen :  

1. eigenaar zijn van de infrastructuur of indien men geen eigenaar is een schriftelijk 

concessie-overeenkomst (of een andere juridische overeenkomst) met de eigenaar 

van de infrastructuur voorleggen waaruit blijkt dat de vereniging over de 

infrastructuur kan blijven beschikken gedurende een middellange termijn 

2. erkend zijn als jeugdwerkvorm door de stedelijke jeugdraad; 

3. zich akkoord verklaren om de infrastructuur tweemaal per jaar gratis ter 

beschikking te stellen aan het gemeentebestuur voor de organisatie van een 

gemeentelijk evenement 

 

 

Artikel 5 

De buitengewone gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale mate-

riaalkosten en/of aannemingsprijs (berekende uurlonen van zelf uitgevoerde werken 

worden niet in aanmerking genomen). 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen indien de werken worden uit-

gevoerd door een externe firma de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs mi-

nimum 2.000 euro per project te bedragen. Indien de werken worden uitgevoerd met 

eigen vrijwilligers dienen de materiaalkosten minstens 1.000 euro te bedragen per 

project. De aanvrager verbindt er zich toe de werken uit te voeren of de aankopen te 

doen via prijsaanvraag volgens de regels van de mededinging, evenals de facturen en 

prijsoffertes op aanvraag van het gemeentebestuur voor te leggen. Aan eenzelfde 

jeugdwerkinitiatief kan over een periode van 10 jaar een  maximale ondersteuning van 

50.000 euro toegekend worden. Deze periode van 10 jaar gaat in op datum van de 

eerste toekenning.  

 

Artikel 6.  Procedure 

6.1. Externe procedure: 

 

a) de gemotiveerde aanvragen, met een overzichtelijke kostenraming, van de 

betreffende investering moeten bij het stadsbestuur worden ingediend vóór 1 

oktober van het kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin men de subsidie wenst 

te genieten. Bij de invoering van het reglement en/of een grondige aanpassing van 

het reglement wordt de indieningsdatum uitzonderlijk verlengd tot en met 31 

december van het betrokken kalenderjaar (waarin door de gemeenteraad tot de 

invoering/aanpassing wordt beslist).  

b) de inplanting, de eventuele bouwaanvraag, aan de hand van een dossier en de 

bouwplanning met beschrijving van de te gebruiken materialen, moeten vooraf 

aan het college van burgemeester en schepenen worden overgemaakt en 

goedgekeurd; 

c) de uit te voeren werken dienen te voldoen aan de wettelijke voorwaarden terzake; 

d) rekening houdend met het beschikbare budget in de begroting houdt het 
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schepencollege zich het recht voor om bij veel aanvragen en/of aanvragen die een 

grote financiële tussenkomst vragen te onderhandelen met de aanvragers met de 

bedoeling een prioritaire volgorde in de aanvragen vast te leggen. 

e) Indien een vereniging voor het lopende jaar niet meer in aanmerking komt wordt 

de aanvraag prioritair behandeld in het volgende dienstjaar, mits zij haar aanvraag 

opnieuw bevestigt. 

 

6.2. Interne procedure: 

 

a) de aanvragen worden gecentraliseerd door de jeugddienst, die de aanvragen met 

een advies overmaakt aan het schepencollege tegen 10 oktober.   

b) na ondertekening van het contract en/of de start van de werkzaamheden wordt 

50% van het totale subsidiebedrag overgemaakt. De start van de werkzaamheden 

wordt schriftelijk (een e-mail volstaat) doorgegeven aan de jeugddienst. 

c) Na uitvoering en controle van de werken door de jeugddienst; na verantwoording 

van het voorschot en na voorlegging van de nodige financiële bewijsstukken wordt 

de resterende 50% van het subsidiebedrag toegekend. 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 november 2009. 

 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeen-

tedecreet van 15 juli 2005 mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een 

afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

− de financiële dienst; 

− de jeugddienst . 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Burgemeester-Voorzitter,  

W.g. Creten N.                            W.g. Buekers P. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 10 november 2009. 

In opdracht: 

De Secretaris,      De Burgemeester, 
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