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gemeenteraad
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 21 oktober 2019 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, 
Carla Pantens en Karina Hans - schepenen
Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, 
Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, 
Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno 
Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter 
Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Kasper Vanpoucke - 
raadsleden
Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig: Jan Jambon - burgemeester

Dimitri Hoegaerts, Tom Thys en Shana Claessens - raadsleden

OPENBARE ZITTING

10. Gemeentelijke toelage 2019 inzake bouw of verbouwing jeugdwerkinfrastructuur. 
Vaststelling modaliteiten.

Feiten en motivering
De gemeente verleent toelagen voor de bouw en verbouwing van jeugdwerkinfrastructuur.
Het is aangewezen deze ondersteuning, verder te zetten in de nieuwe legislatuur.
In afwachting van aanpassing van de modaliteiten in functie van een uitgebreide rondgang en 
prioriteitenstelling in het meerjarenplan 2020-2025, wordt voorgesteld om voor dienstjaar 2019 de 
modaliteiten van voorheen toe te passen zodat de reeds uitgevoerde/geplande werken betoelaagd 
kunnen worden.

Juridisch kader
Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 1984 inzake de toepassing van de wet van 14 november inzake 
de controle op toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen
Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 inzake de toelage voor bouw of verbouwing van 
jeugdwerkinfrastructuur.

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen worden geraamd op:
Kost 24.800,00 euro, btw inbegrepen
Budgetsleutel 075001/66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur
Budget/jaar Investeringsbudget 2019
Krediet beschikbaar Ja
Visum financieel directeur Te verlenen vóór goedkeuring individuele dossiers.

BESLUIT eenparig:

Art.1- De gemeente verleent voor dienstjaar 2019, buitengewone toelagen voor de bouw of 
verbouwing van infrastructuur van Brasschaatse verenigingen voor jeugdwerk.
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Art.2.- Onder Brasschaatse verenigingen voor jeugdwerk wordt verstaan elke vereniging voor 
jeugdwerk die minstens één jaar onafgebroken werkzaam is in de gemeente Brasschaat (lokalen of 
speelterrein in Brasschaat) en die aangesloten is bij een federatie, erkend door Afdeling Jeugdwerk 
van de Vlaamse Gemeenschap. Worden voor de toepassing van dit reglement niet beschouwd als 
vereniging voor jeugdwerk: politieke jongerenorganisaties en sportverenigingen.

Art.3.- Om in aanmerking te komen voor deze toelage voor bouw of verbouwing moet voldaan worden 
aan volgende voorwaarden:
- de vereniging moet werken uitvoeren of laten uitvoeren tot het oprichten, verbeteren of saneren (met 
uitzondering van onderhouds- en kleine herstellingswerken) van een lokaal en hiervoor de kosten zelf 
hebben gedragen. Onder een lokaal wordt verstaan een gebouw of een gedeelte ervan dat door de 
vereniging in gebruik wordt genomen in functie van zijn werking. Het lokaal moet in Brasschaat 
gelegen zijn;
- de vereniging moet de premie aanvragen bij het gemeentebestuur en controle op de verstrekte 
gegevens en werken aanvaarden. Zonodig moeten de vereiste wettelijke toelatingen of vergunningen 
voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken kunnen worden voorgelegd. Het gemeentebestuur kan 
bijkomende voorwaarden stellen en/of de werken laten inspecteren in functie van de brandveiligheid 
en de hygiëne en hiervan de toekenning van de premie geheel of gedeeltelijk afhankelijk stellen;
- voor het lokaal moet een brandverzekering door de vereniging, als eigenaar of huurder, worden 
afgesloten;
- bij nieuwbouw: de grond waarop het gebouw wordt opgetrokken moet ofwel eigendom zijn van de 
vereniging ofwel moet er een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de vereniging en de eigenaar van 
de grond die op het moment van de aanvraag nog tenminste 15 jaar loopt;
- bij het plaatsen van een prefab-gebouw (keet of barak) en/of gedeeltelijke nieuwbouw: moet de 
grond waarop dit gebeurt, ofwel eigendom zijn van de vereniging, ofwel moet er een schriftelijke 
overeenkomst zijn tussen de vereniging en de eigenaar van de grond die op het moment van de 
aanvraag nog tenminste 9 jaar loopt;
- bij verbouwing: het lokaal moet ofwel eigendom zijn van de vereniging ofwel moet er een schriftelijke 
overeenkomst zijn tussen de vereniging en de eigenaar die op het moment van de aanvraag nog 
tenminste 6 jaar loopt, en waarin het exclusief gebruik door de vereniging bepaald is.

Art.4.- De toelage bedraagt 75 % van de in aanmerking genomen en bewezen kosten. De toelage 
bedraagt maximum 7.500 euro per jaar . In uitzonderlijke gevallen kan de gemeenteraad, op advies 
van de jeugdraad, voor uitzonderlijke grote projecten een hoger toelagebedrag vaststellen.
Indien het vastgestelde krediet ontoereikend is, wordt bijkomend krediet voorzien in de eerstvolgende 
bugetwijziging of aanpassing van het meerjarenplan.

Art.5.- De aanvraag dient bij het college van burgemeester en schepenen toe te komen uiterlijk op 30 
juni en heeft betrekking op de periode van 1 juli van het vorige tot 30 juni van het lopende jaar.
De aanvraag op het voorgeschreven formulier dient volgende gegevens te bevatten:

• naam en zetel van de vereniging;
• adres van de lokalen;
• benaming en adres federatie waarbij de vereniging aangesloten is;
• een verklaring van de federatie, waarbij deze bevestigt dat de vereniging werkelijk bij haar 

aangesloten is;
• datum waarop de vereniging in Brasschaat gevestigd werd;
• omschrijving van de werken met gedetailleerde raming van de kostprijs;
• naam van de verzekeringsmaatschappij en bewijs dat voor het lokaal een brandverzekering 

werd afgesloten, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder.

Art.6.- Elke aanvraag wordt onderzocht en, na advies van de jeugdraad binnen de gestelde termijn te 
hebben ingewonnen, beslist het college van burgemeester en schepenen of de aanvraag al dan niet, 
geheel of gedeeltelijk, of mits het vervullen van bijkomende voorwaarden in aanmerking zal worden 
genomen voor de toekenning van een toelage. Hiervan wordt onmiddellijk mededeling gedaan aan de 
vereniging. De gemeenteraad stelt de maximale toelage per vereniging vast op basis van de raming 
van de kostprijs bij de aanvraag.
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Art.7.- Uitbetaling van de toelage geschiedt na voorlegging door de betrokken vereniging van facturen 
(op naam van de vereniging) en

• ofwel betalingsbewijzen voor deze facturen;
• ofwel bewijzen dat de gefactureerde werken uitgevoerd werden.

Na verificatie wordt 75 % van de factuurbedragen aan de vereniging betaald als toelage, binnen de 
grenzen van de maximale toelage zoals vastgesteld door de gemeenteraad, en tot 90 % van dit 
bedrag is bereikt.
Nadat alle werken uitgevoerd zijn, bezorgt de vereniging een eindstaat, waarop alle uitgevoerde 
werken en aangekochte materialen worden vermeld, met afschrift en betalingsbewijs van niet eerder 
voorgelegde facturen.
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt, eventueel na bezoek ter plaatse, of de 
werken conform de aanvraag werden uitgevoerd en of het saldo van de toelage mag uitbetaald 
worden.

Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de voorzitter,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de voorzitter,

Ward Schevernels Tom Versompel

Gemeentelijke toelage 2019 inzake bouw of verbouwing jeugdwerkinfrastructuur. Vaststelling 
modaliteiten.
Dossierverantwoordelijke: Jan Van Putte

Politiek verantwoordelijke: Adinda Van Gerven

Afschrift aan: jeugddienst


