
 

 

             

 

    SUBSIDIEREGLEMENT HARELBEEKSE JEUGD 

    HOOFDSTUK 3: JEUGDINFRASTRUCTUUR 

    Vastgelegd door de gemeenteraad op 15.07.2013, aangepast op 19.01.2015 en 21.12.2015 

 

3.1 Bouw- en Renovatiefonds jeugdlokalen 

Artikel 3.1.1 Doel van het reglement 

Het Bouw- en Renovatiefonds behelst het systeem waarbij financiële ondersteuning gegeven wordt voor 

het bouwen, herstellen en renoveren van drie soorten jeugdlokalen in Harelbeke:  

 Jeugdlokalen die gebouwd worden / werden op grond van het stadsbestuur en die eigendom 

zijn van de jeugdinitiatieven of waarvoor een gebruiksovereenkomst of concessieovereenkomst 

afgesloten is tussen de eigenaar-stad en de jeugdvereniging.  

 Jeugdlokalen in Harelbeke gelegen die eigendom zijn van een erkend jeugdinitiatief en gehouden 

worden op grond van een derde, maar waarbij aangetoond is dat het jeugdinitiatief – op het 

ogenblik van de aanvraag – nog minstens 10 jaar het eigendomsrecht op het gebouw heeft. 

Laatstvermelde termijn geldt, mits besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, niet 

voor vervangings- en onderhoudswerken die maximaal aanleiding geven tot een subsidie van € 

1250 per jaar.  

 Jeugdlokalen die eigendom zijn van de stad waarvoor een huurovereenkomst is afgesloten 

tussen de eigenaar-stad en de jeugdwerkorganisatie in kwestie.  

 

Onderhouds-, inrichtings- en verfraaiingswerken die uitgevoerd worden aan gronden, eigendom 

van de stad of van een derde, die een functionele band vertonen met het gebruik van het 

jeugdlokaal en waarop het jeugdinitiatief gebruiksrechten kan laten gelden, komen eveneens 

voor subsidiëring in aanmerking. In het geval het gaat om gronden eigendom van een derde, 

moet het jeugdinitiatief nog minstens 10 jaar het eigendomsrecht op het gebouw hebben op het 

ogenblik van de aanvraag.  

Kosten die afkomstig zijn van de opkuis van de jeugdlokalen of het afvoeren van afval komen 

niet in aanmerking voor een tussenkomst van het Bouw- en Renovatiefonds. Kosten voor de 

verzekering van vrijwilligers kunnen gesubsidieerd worden, op voorwaarde dat deze 

verzekering uitsluitend afgesloten werd voor de werken aan de jeugdlokalen en voor de duur 

van de werken aan de jeugdlokalen. Notariskosten (aktekosten…) komen niet in aanmerking 

voor een tussenkomst van het Bouw- en Renovatiefonds.  
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Artikel 3.1.2 Voorwaarden 

 

Enkel jeugdinitiatieven die genieten van de basistoelage jeugdwerkinitiatieven of de basissubsidie 

jeugdhuissubsidies komen in aanmerking voor betoelaging via het bouw- en renovatiefonds.  

 

Het bouwwerk moet hoofdzakelijk aangewend worden ten bate van de jeugdwerking van het 

begunstigde jeugdinitiatief.  

 

Artikel 3.1.3 Toelage 

 

Indien het jeugdinitiatief eigenaar is van het gebouw, wordt de tussenkomst vastgelegd op 50% van de 

bewezen kosten. Wanneer het jeugdlokaal op grond van het stadsbestuur staat, dient een 

‘overeenkomst tot het bouwen van jeugdlokalen op grond eigendom van de stad’ te zijn afgesloten. 

Indien het jeugdlokaal op grond van derden staat, dient het eigendomsrecht van nog minstens 10 jaar 

bewezen te worden.  

 

Voor investeringen in energiebesparende maatregelen, bij het gebruik van ecologisch gelabelde 

materialen en bij werken in functie van veiligheid of toegankelijkheid van het lokaal kan het College van 

Burgemeester en schepenen – na advies van de jeugdraad en de bevoegde stadsdiensten – de 

tussenkomst verhogen tot 75%.  

 

Indien het stadsbestuur eigenaar is van de jeugdlokalen en op voorwaarde dat er een 

‘concessieovereenkomst voor jeugdlokalen eigendom van de stad’ of een huurovereenkomst is 

afgesloten, wordt de tussenkomst vastgelegd op 75% van de bewezen kosten.   

 

Artikel 3.1.4 Procedure bij werken met een kostprijs lager dan € 5000 

 

De aanvraag om betoelaging wordt bij de jeugddienst schriftelijk ingediend op het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier – ten laatste 6 maanden na de datum van de bewijsstukken. Op het 

aanvraagformulier worden de werken uitgebreid beschreven. Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde 

afrekening met alle bewijsstukken toegevoegd.  

 

Vanuit het stadsbestuur kan een controle ter plaatse gebeuren om na te gaan of de werken degelijk 

werden uitgevoerd en of de bewezen kosten effectief voor de werken gebruikt werden. 

 

Na het inwinnen van het advies van de stedelijke jeugdraad zal de definitieve toelage bepaald worden 

door het College van Burgemeester en Schepenen.  

 

Artikel 3.1.5 Procedure bij werken met een kostprijs hoger dan  € 5000 

 

De principiële aanvraag om betoelaging wordt bij de jeugddienst schriftelijk ingediend op het daarvoor 

bestemde aanvraagformulier en dit vooraleer de werken een aanvang nemen. Bij de aanvraag zal een 

raming van de kosten worden gevoegd, alsmede de vermoedelijke datum voor de aanvang van de 

werken.  

 

Vanuit het stadbestuur zal eerst voorafgaand een technisch advies worden opgemaakt. Hiertoe kan 

extra uitleg of informatie opgevraagd worden bij het jeugdinitiatief en/of wordt de situatie ter plaatse 

onderzocht. Daarnaast wordt ook advies ingewonnen van de stedelijke jeugdraad.  

 



 

 

 

 

 

 

De aanvraag wordt samen met dit advies voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen 

dat uiteindelijk haar principiële goedkeuring moet geven vooraleer de werken kunnen starten. Het 

jeugdinitiatief wordt op de hoogte gebracht van de principiële goedkeuring waarna met de werken 

gestart kan worden.  

 

Na afloop van de werken wordt een gedetailleerde afrekening bezorgd met de bewijsstukken van de 

gemaakte kosten. De bewijsstukken dienen een gedetailleerd overzicht weer te geven van de 

hoeveelheden en kostprijs van de gebruikte materialen alsook van de eventueel aangerekende 

werkuren. Gratis verwerkte materialen, alsook gratis gepresteerde werkuren of diensten komen niet in 

aanmerking.  

 

Na advies ingewonnen te hebben van de stedelijke jeugdraad zal de definitieve toelage bepaald worden 

door het College van Burgemeester en Schepenen.  

 

Artikel 3.1.6 Voorschot 

 

Jeugdverenigingen die dit wensen, kunnen een voorschot van 30% van de voor de uit te voeren werken 

geraamde kosten bekomen op voorwaarde dat:  

 Voor het starten van de werken hiertoe een principiële aanvraag ingediend werd en deze na 

advies door de stedelijke jeugdraad goedgekeurd werd door het College van Burgemeester en 

schepenen.  

 De aanvraag vergezeld wordt van een gedetailleerde raming van de kosten en een schriftelijke 

overeenkomst tussen het jeugdinitiatief en de aannemer.  

 Het totale bedrag van de uit te voeren werken minimaal € 10.000 bedraagt. 

 Het jeugdinitiatief expliciet verklaart de ter beschikking gestelde middelen te zullen aanwenden 

voor de opgegeven werken.  

 De werken binnen het jaar na het ontvangen van het voorschot beëindigd zijn en de nodige 

bewijsstukken binnengebracht worden op de jeugddienst.  

 Zich twee door het College van Burgemeester en Schepenen solvabel geachte natuurlijke 

personen of één door het College van Burgemeester en Schepenen te aanvaarden financiële 

instelling hoofdelijk, ondeelbaar en met afstand van het recht van uitwinning borg stellen/stelt tot 

terugbetaling van het voorschot in geval van misbruiken (zie artikel 3.1.7)  

 Het voorschot wordt gestort op een daartoe speciaal geopende rekening waarvan enkel kan 

worden betaald met medeondertekening van de borg/borgen. Het behoort de aanvrager van het 

voorschot dit te bewijzen.  

 

Bij de definitieve afrekening en bepaling van de toelage, zal het reeds verkregen voorschot in mindering 

gebracht worden.  

 

Artikel 3.1.7 Misbruiken 

 

Misbruiken van de subsidie geeft het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid, na 

advies van de stedelijke jeugdraad en ongehoord het jeugdinitiatief, het recht van verval van de subsidie 

uit te spreken. Alle in het kader van het bouw- en renovatiefonds en bij het betrokken project bekomen 

bedragen dienen in dat geval aan de stad te worden terugbetaald. Ze kunnen onder meer worden 

gerecupereerd op andere door de stad aan het jeugdinitiatief verschuldigde bedragen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Artikel 3.1.7 Toezicht en controle 

 

De begunstigde zal zowel tijdens als na de uitvoering van de werken toezicht en controle door het 

stadsbestuur toelaten.  

 

Artikel 3.1.8 Kredieten 

 

De subsidie zal slechts uitbetaald worden binnen de perken van de respectievelijke kredieten hiertoe in 

de lijst met toegestane werkings- of investeringssubsidies voorzien.  

 


