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3.2 Energiesubsidies jeugdlokalen
Artikel 3.2.1 Doel van het reglement
De energiesubsidie is een toelage voor de energiekosten van de eigen jeugdlokalen van jeugdinitiatieven die
aanspraak maken op de basistoelage jeugdwerkinitiatieven.
Per jeugdlokaal kan slechts één jeugdwerkinitiatief aanspraak maken op energiesubsidies.
Jeugdwerkinitiatieven die voor hun activiteiten meerdere jeugdlokalen gebruiken, kunnen slechts éénmaal
een aanvraag voor energiesubsidies indienen. De verwarmde oppervlakte wordt wel samengeteld voor de
verschillende jeugdlokalen.
Artikel 3.2.2 Tussenkomst
20% van het voorziene krediet hiertoe voorzien in de lijst met de toegestane werkingssubsidies wordt als
basisenergiesubsidies evenredig verdeeld over alle in aanmerking komende jeugdinitiatieven. Daartoe wordt
het bedrag gedeeld door het aantal jeugdinitiatieven die de aanvraagformulieren correct en volledig
indiende binnen de gestelde termijn. Elk jeugdinitiatief krijgt dit bedrag als basisenergiesubsidies.
De basisenergiesubsidie wordt volledig uitbetaald, op voorwaarde dat het jeugdinitiatief voldoet aan de
voorwaarden zoals gesteld in artikel 3.2.3.
De overige 80% van het voorziene krediet hiertoe voorzien in de lijst met toegestane werkingssubsidies
wordt als variabele energiesubsidie verdeeld over alle in aanmerking komende jeugdinitiatieven.
 65% van de variabele energiesubsidie wordt verdeeld volgens een puntensysteem op basis van
aantal activiteiten. Per activiteit die georganiseerd wordt door het jeugdinitiatief, verdient het
jeugdinitiatief 1 punt. Het aantal activiteiten wordt beperkt tot 1 activiteit per week. (maandag tot
zondag) Het bedrag wordt gedeeld door de som van het aantal punten van alle
jeugdwerkinitiatieven. Dit quotiënt drukt de waarde uit van één punt. Door de waarde van één
punt te vermenigvuldigen met het aantal punten bekomen per jeugdwerkinitiatief, bekomt men
het bedrag dat het jeugdwerkinitiatief krijgt voor activiteiten.



35% van de variabele energiesubsidie wordt verdeeld op basis van de verwarmde oppervlakte van
het jeugdlokaal. Deze oppervlakte wordt door de jeugddienst berekend en uitgedrukt in m². (met
verwarmde oppervlakte wordt de som van de oppervlakte van de ruimtes bedoeld die door het
jeugdwerkinitiatief verwarmd worden; ruimtes die niet kunnen verwarmd worden, worden niet
meegerekend) Het bedrag wordt gedeeld door de som van alle verwarmde oppervlaktes. Dit
quotiënt drukt de waarde uit van 1m² verwarmde oppervlakte. Door de waarde van 1m²
verwarmde oppervlakte te vermenigvuldigen met het aantal m² verwarmde oppervlakte per
jeugdwerkinitiatief, bekomt men het bedrag dat het jeugdwerkinitiatief krijgt voor verwarmde
oppervlakte.

Artikel 3.2.3 Voorwaarden
Het stadsbestuur wenst de jeugdinitiatieven te ondersteunen in de uitbating van het jeugdlokaal via de
energiesubsidies, op voorwaarde dat het jeugdlokaal voldoet aan minimum normen qua hygiëne en
veiligheid. Daartoe worden de jeugdlokalen maximum 4 keer per jaar door de jeugddienst gecontroleerd.
Deze controles worden aangekondigd bij de verantwoordelijken. Wanneer er inbreuken vastgesteld worden
op vlak van hygiëne of veiligheid, wordt het desbetreffende jeugdinitiatief verwittigd. Daarna krijgen deze 1
week om de inbreuken in orde te brengen, waarna het jeugdlokaal opnieuw wordt gecontroleerd. In
samenspraak met de jeugddienst kan er een andere timing worden afgesproken voor zaken die moeilijk
binnen de week kunnen opgelost worden. Deze timing dient dan strikt opgevolgd te worden.
Wanneer in een jeugdlokaal na de hercontrole nog steeds inbreuken worden vastgesteld, verliest het
desbetreffende jeugdinitiatief 25% van de basisenergiesubsidies zoals berekend in artikel 3.2.2.
Om deze controles vlot te laten verlopen, zorgt het jeugdinitiatief er voor dat de jeugddienst ten allen tijde
sleutels heeft van het jeugdlokaal, zodat zij overal binnen kunnen.
Artikel 3.2.4 Procedure
Het jeugdwerkinitiatief moet de aanvraag voor de energiesubsidies bij de jeugddienst indienen via de
daartoe bestemde aanvraagformulieren uiterlijk op 30 september.
Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier dienen de nodige bewijsstukken ingediend te worden: overzicht
van de activiteiten en activiteitenkalender.
Met aanvragen die na 30 september binnen komen, mag geen rekening gehouden worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijkomende bewijsstukken opvragen. Wanneer de door het
College van Burgemeester en Schepenen gevraagde bijkomende bewijsstukken niet geleverd worden, krijgt
de vereniging evenmin de energietoelage voor het betrokken jaar.
De definitieve subsidie wordt – na advies van de stedelijke jeugdraad - bepaald door het College van
Burgemeester en Schepenen.

Artikel 3.2.5 Misbruik
Wanneer misbruik vastgesteld wordt, dan wordt – na advies van de stedelijke jeugdraad – geen toelage
verleend voor het betrokken werkjaar. Het jeugdinitiatief in kwestie wordt hiervan op de hoogte gebracht en
krijgt de kans zich te verdedigen.

