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Subsidiereglement ter subsidiëring van jongeren voor het volgen van
kadervorming. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
Het decreet van 15 juli 2011houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan
lokale besturen kunnen worden opgelegd.
Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid
en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.
Het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 houdende de bepaling van de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid.
Het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli
2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het
provinciaal jeugdbeleid.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
MOTIVERING:
Het positieve advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 10 maart 2020.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan volgend reglement:
Reglement ter subsidiëring van jongeren voor het volgen van kadervorming
1. Omschrijving
Sterk jeugdwerk wordt gedragen door sterke vrijwilligers. Vormingen helpen daarbij. De gemeente
Aartselaar stimuleert jongeren dan ook om kadervormingen te volgen.
De kadervormingssubsidie is er voor het volgen van kadervorming in het jeugdwerk, georganiseerd bij
een erkende instelling of een erkende landelijke koepel voor het jeugdwerk.
2.
Voorwaarden
- Woonachtig zijn in Aartselaar of actief zijn in een Aartselaars jeugdwerkinitiatief
- Leeftijd: tussen 15 en 30 jaar
- De kadervormingssubsidie geldt enkel voor het volgen van een workshop of cursus

animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk, georganiseerd bij een erkende instelling of
een vervolmakingscursus georganiseerd door of in samenwerking met een erkende landelijke koepel
voor het jeugdwerk
- De cursus wordt gevolgd met het doel de kwaliteit van het jeugdwerk te verbeteren. Persoonlijke
vorming en individuele ontwikkeling is van vergoeding uitgesloten
- Na de cursus een attest van deelname binnenbrengen
- Elke erkend jeugdwerkinitiatief kan als vereniging maximum 1 aanvraag per jaar indienen voor het
zelf organiseren van een vorming voor haar eigen begeleiders.
3.
Aanvraagmodaliteiten
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het attest van deelname bezorgd worden aan de
jeugddienst.
4.
Bedrag kadervormingssubsidie
- De helft van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald aan een inwoner van de gemeente die niet
actief is in een jeugdvereniging of op de speelpleinwerking van de gemeente. Maximumbedrag per
gevolgde vorming is € 100
- De helft van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald aan een niet-inwoner van de gemeente die
actief is in een Aartselaarse jeugdvereniging of op de speelpleinwerking van de gemeente.
Maximumbedrag per gevolgde vorming is € 100
- Het volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald aan een inwoner van de gemeente die actief is in
een jeugdvereniging of op de speelpleinwerking van de gemeente. Maximumbedrag per gevolgde
vorming is € 200
- Voor een vormingsinitiatief, georganiseerd door een erkend jeugdwerkinitiatief voor haar eigen
begeleiders in groep: maximum de helft van de kostprijs van de vorming, met een maximum van €
500.
5.
Totaal bedrag kadervormingssubsidie
Er wordt € 2000 voorzien in het budget voor kadervormingssubsidies
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de gemeentelijke jeugdraad, de jeugdconsulente en
de financieel directeur.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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