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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van 21 juni 2021
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Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Nieuw reglement kadervormingssubsidie jeugdverenigingen.

Inhoudelijke motivering
Overwegende de stijgende vraag van jongeren (en hun ouders) tijdens de voorbije jaren naar een terugbetaling van 
inschrijvingsgelden voor vormingen van jeugdwerkvormen die niet erkend zijn in Herk-de-Stad zoals opleidingen tot 
animator, hoofdanimator, instructeur in het jeugdwerk... van organisaties zoals Kazou of Joetz;
Overwegende dat heel wat jongeren zich niet engageren binnen een klassieke (jeugd-)vereniging, maar wel kiezen 
voor een (beperktere) inzet bij organisaties zoals Kazou of Joetz die vooral in de vakantieperiode(s) een aanbod 
organiseren;
Overwegende dat dergelijke vormingen erkend worden door het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd & Media;
Overwegende dat inmiddels verschillende gemeentes in een terugbetaling van deze vormingen voorzien;
Overwegende dat een goede opleiding een basisvoorwaarde is en blijft voor kwaliteitsvol jeugdwerk;
Overwegende het voorstel om het reglement 'kadervormingssubsidies' aan te passen en te verbreden met volgende 
aanpassingen:

 ook aanvragen van jeugdwerkvormen die niet lokaal erkend zijn, maar wel erkend worden door het Vlaams 
Departement Cultuur, Jeugd & Media toe te laten

 het jaarlijks voorziene interne krediet te verhogen van 1.240 euro naar 2.000 euro
 de tussenkomst te bepalen op 4/5 van het inschrijvingsgeld i.p.v. 2/3
 de maximale tussenkomst per aanvraag te verhogen van 100 euro naar 150 euro

Overwegende dat volgende spelregels uit het reglement onveranderd blijven:
 Per persoon kan max 20 % van de totale toelage voor kadervorming worden toegekend.
 Om voor betoelaging in aanmerking te komen is de minimumprijs van de cursus vastgesteld op 12,50 euro 

en de opleiding moet minstens 4 uur duren.
 Indien het voorziene budget voor kadervorming ontoereikend is, zal het aan elke rechthebbende 

toekomende bedrag proportioneel verminderd worden.
 Indien er nog een restsaldo is dan wordt het toegevoegd aan de subsidies voor werkingskosten en 

evenredig verdeeld over de erkende jeugdwerkvormen die werkingssubsidies genieten. 
Overwegende dat de dienst Jeugd op regelmatige basis vrijwilligers inzet met een animator diploma ingericht door 
Kazou en andere;
Overwegende het gunstige advies van de Stedelijke Jeugdraad van 15 april 2021;

Wettelijke motivering
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Gelet op de goedkeuring van het reglement tot regeling van subsidies aan jeugdverenigingen door de 
gemeenteraad van 9 april 2001;

Financiële impact
Overwegende dat er in de begroting onder artikel 2021/GBB/0750-02/6493010/ jaarlijks een krediet van 21.120,00 
euro wordt voorzien als werkingssubsidies aan de erkende jeugdverenigingen; 
Overwegende het voorstel om voortaan binnen dit totale krediet van 21.120,00 euro het voorziene krediet voor de 
kadervormingssubsidies te verhogen van 1.240,00 euro naar 2.000,00 euro;
Overwegende dat deze verhoging in feite een interne kredietaanpassing is en geen impact heeft op de 
gemeentebegroting;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Het vernieuwde reglement 'kadervormingssubsidie' goed te keuren
 
SUBSIDIEREGLEMENT KADERVORMING 
 

1. Algemene omkadering
 
Binnen de grenzen van het jaarlijkse voorziene bedrag, € 2.000, wordt een gemeentelijke subsidie voor 
kadervorming voorzien, indien voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden. Deze subsidie heeft als doel 
jongeren te stimuleren om vorming te volgen.
 

2. Voorwaarden 
 

 Inwoner zijn van Herk-de-Stad sinds de dag van het volgen van de cursus.
 Zowel de cursus zelf als de inrichtende organisatie is erkend door het Departement Cultuur, Jeugd & Media 

– Afdeling Jeugd.
 De leeftijd van de deelnemers bedraagt minimaal 15 jaar (in het jaar dat de cursus gevolgd wordt) en mag 

niet hoger zijn dan 30 jaar
 Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient de cursus een minimum duur te hebben van 4 uur 

werkelijke vorming.
 

3. Bedrag
 
Maximaal 80% van de effectieve kostprijs van de kadervorming wordt gesubsidieerd met een maximum van 150 € 
per aanvraag.
 
Om voor betoelaging in aanmerking te komen is de minimumprijs van de cursus vastgesteld op 12,50 €.
 
 
Indien het voorziene budget voor kadervorming ontoereikend is, zal het aan elke rechthebbende toekomende 
bedrag proportioneel verminderd worden.
 
Indien er nog een restsaldo is dan wordt het toegevoegd aan de subsidies voor werkingskosten en evenredig 
verdeeld over de erkende jeugdwerkvormen die werkingssubsidies genieten.
 

4. Aanvraagprocedure:
 
Breng voor 1 april van het jaar, volgend op het jaar waarin de cursus plaatsvond, een aanvraag binnen met 
volgende gegevens:
 

 naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van de cursist;
 naam en adres van de organisatie of de persoon die de cursus betaald heeft;
 bankrekeningnummer waarop uitbetaald mag worden;
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 een bewijs van het volgen van de cursus (met vermelding van de kostprijs), afgeleverd door de inrichtende 
organisatie, met opgave van het aantal dagen en overnachtingen.

 
Hiervoor dient de persoon zelf een officieel deelnamebewijs en het aanvraagformulier, ter beschikking gesteld op de 
website van het gemeentebestuur, ingevuld met zijn/haar persoonlijke gegevens, te bezorgen aan de dienst Cultuur 
& Jeugd via jeugd@herk-de-stad.be.
Artikel 2.
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 juli 2021 en vervangt vanaf dan het bestaande reglement.
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering overgemaakt wordt aan:

 de Dienst Cultuur/Jeugd;
 de stedelijke Jeugdraad;
 de financiële Financiën
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