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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

7. Gemeentelijke toelage kadervorming jongeren 2019-2024 Goedkeuring.

Feiten en motivering
De gemeente verleent toelagen aan jongeren die kadervorming gevolgd hebben en aan organisatoren 
van vormingsactiviteiten voor jeugdwerkers.
Het is aangewezen deze ondersteuning, verder te zetten in de nieuwe legislatuur

Juridisch kader
Het decreet van 6 juli 2012 van de Vlaamse Gemeenschap en de latere jeugdbeleid en de bepaling 
van het provinciaal jeugdbeleid.
Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 (toelagereglement kadervorming jongeren).

Adviezen
De werkgroep van de jeugdraad formuleerde bedenkingen omtrent de toelagereglementen. Zij 
adviseerde om het maximum toelagebedrag op te trekken van 50 % tot 100% van de kostprijs, met 
een maximum van 100,00 euro.(voorheen 80,00 euro)  Hierdoor wil zij bekrachtigen dat jeugdwerk 
laagdrempelig gehouden moet blijven, met de nodige aandacht aan en waardering van het volgen van 
kadervorming.
Volgens een simulatie op basis van eerdere uitkeringen wordt door deze aanpassing het voorziene 
budget niet overschreden. 
Naar analogie met andere toelagereglementen en om voor de aanvrager een zekerheid van 
tussenkomst te garanderen wordt voorgesteld de afroming af te schaffen. Wanneer het totaal van de 
subsidieaanvragen het ingeschreven budget toch zou overtreffen wordt dan ook voorgesteld om via 
kredietverschuiving of aanpassing van het meerjarenplan het budget te verhogen.

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen worden geraamd op:
Kost 3.500,00euro (jaarlijks)
Budgetsleutel 075001/64910000 Toelage kadervorming
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Budget/jaar Exploitatiebudget 2019
Krediet beschikbaar Ja
Visum financieel directeur Niet van toepassing

BESLUIT eenparig:

Art.1- De gemeente verleent voor de dienstjaren 2019-2024 onder voorbehoud van goedkeuring door 
gemeenteraad van het vereiste krediet in het budget of (aangepast) meerjarenplan, toelagen aan 
jongeren vanaf zestien tot dertig jaar die:

• ofwel te Brasschaat gedomicilieerd zijn;
• ofwel elders gedomicilieerd zijn doch actief zijn en prestaties leveren in verenigingen op het 

grondgebied van Brasschaat, mits deze personen bovendien het bewijs leveren dat zij in hun 
eigen gemeente voor de gevolgde cursus geen toelage ontvangen.

Art.2.- Onder kadervorming wordt verstaan: de pedagogische, de technische en geprogrammeerde 
vorming en vervolmaking van leden (toekomstige jeugdwerkers, leider/leidster; monitor; animator; 
bestuursleden) met het oog op de animatie en de begeleiding van jongeren op hun weg naar 
volwassenheid.

Art.3.- Uitsluitend de kadervorming georganiseerd door organisaties  erkend door het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap, wordt in aanmerking genomen.

Art.4.- Om voor de subsidiëring in aanmerking te komen dient de cursus een minimum duur te hebben 
van vier uren werkelijke vorming. Indien de kadervorming een cycluskarakter heeft, moet de werkelijke 
vormingstijd ten minste acht uren in totaal bedragen en ten minste twee uren per onderdeel.

Art.5.- De toelage bedraagt voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024:
• 100% van de werkelijk betaalde deelnameprijs van de erkende cursussen, met een maximum 

toelage van 100,00 euro. Om voor de subsidiëring in aanmerking te komen is de minimum 
deelnameprijs gesteld op 10,00euro.

Wanneer het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in het budget of (aangepast) 
meerjarenplan overtreft wordt via kredietverschuiving of aanpassing van het meerjarenplan het budget 
verhoogd.

Art.6.- De aanvragen om toelage worden ingediend binnen 6 maanden na het volgen van de cursus 
De aanvraag dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, ofwel door de 
belanghebbende, ofwel door de in de gemeente Brasschaat gevestigde jeugdvereniging voor zover 
deze vereniging zelf de kosten van de kadervorming voor haar leden heeft gedragen.

Art.7.- De aanvraag om subsidiëring gebeurt op een aanvraagformulier met vermelding van volgende 
gegevens:

• naam, adres, geboortedatum van de cursisten;
• eventueel de naam en het adres van de jeugdvereniging die het inschrijvingsgeld heeft 

betaald;
• postcheque - of bankrekeningnummer waarop de toelage mag worden uitbetaald;
• attest van de organisatoren waaruit blijkt dat de cursus voldoet aan de voorwaarden gesteld in 

artikels 2, 3 en 4 van onderhavig reglement, het bedrag van de betaalde deelnameprijs, de 
plaats en de datum of data waarop de cursus heeft plaatsgevonden, het onderwerp van de 
cursus en eventueel het behaalde brevet;

• voor de jongeren die niet te Brasschaat gedomicilieerd zijn: een attest van het 
gemeentebestuur van hun woonplaats, waaruit blijkt dat zij van dit bestuur geen toelage 
ontvangen voor de gevolgde cursus en tenslotte ook het bewijsstuk waaruit blijkt dat zij in een 
vereniging op het grondgebied van Brasschaat actief zijn en prestaties leveren.

Art.8.- De uitbetaling van de toegekende toelage gebeurt 2 keer per jaar (juni en december).

Art.9.- Binnen de perken van de betrokken budgetsleutel (maximum 25% van het totale krediet 
voorzien voor kadervorming) verleent de gemeente Brasschaat voor de dienstjaren 2019-2025 een 
toelage aan vormingsactiviteiten voor begeleiders binnen het jeugdwerk die
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• worden georganiseerd in overleg met de gemeentelijke jeugdraad;
• gericht zijn op begeleiders van alle Brasschaatse jeugdwerkvormen rekening houdend met 

hun vormingsnoden en vragen;
• plaatsvinden op grondgebied van Brasschaat;
• gratis zijn;
• een verzekering voor de deelnemers hebben afgesloten;
• gevolgd worden door minimum tien deelnemers.

Art.10.- Onder vormingsactiviteiten wordt verstaan: activiteiten die werken aan inzichten, houding en 
vaardigheden van de jeugdbegeleiders met betrekking tot maatschappelijke thema’s zoals 
bijvoorbeeld drugpreventie, seksualiteit, kansarmoede, veiligheid, natuur en milieu.

Art.11.- Om in aanmerking te komen, dient de vormingsactiviteit een minimumduur van vier uren 
werkelijke vorming te hebben. De vormingsactiviteit dient gegeven te worden door deskundigen op 
gebied van jeugd en op gebied van het aangeboden onderwerp.

Art.12.- De aanvraag om toelage dient, een maand vóór de activiteit gesteld te worden op een 
formulier vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en moet vermelden:

• naam, adres en rekeningnummer van de persoon of organisatie die de vormingsactiviteit 
inricht;

• onderwerp en doel van de vormingsactiviteit;
• naam en adres van de persoon die de vormingsactiviteit begeleidt;
• duur van de vormingsactiviteit;
• een gedetailleerde kostenraming;
• het aantal verwachte deelnemers aan de vormingsactiviteit;
• attest van de verzekeringsmaatschappij.

Art.13.- Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van 
subsidie en bepaalt de bedragen, na uitdrukkelijk advies van de jeugdraad. De betaling gebeurt aan 
de hand van facturen.

Art.14.- Aanvragen tot betoelaging dienen bij het college van burgemeester en schepenen toe te 
komen uiterlijk op 30 september van het begrotingsjaar, en hebben betrekking op de periode van 1 
november van het voorgaande jaar tot 31 oktober van het lopende jaar.

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 kadervorming jongeren 2019-2024 Goedkeuring.
Dossierverantwoordelijke: Jan Van Putte

Politiek verantwoordelijke: Adinda Van Gerven

Afschrift aan: jeugddienst


