Subsidiereglement JEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE
KINDEREN EN JONGEREN.

Art. 1 : Doelstelling
Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden
vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de
werking op langere termijn te ondersteunen, kan er structureel gewerkt worden met de
beoogde doelgroep.
Art. 2 : Definities
•

Jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen
voor of door kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar, in de sfeer van de vrije tijd, onder
educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling
van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis en georganiseerd door
particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen.

•

Maatschappelijk kwetsbare jongeren: binnen het decreet lokaal jeugdbeleid,
goedgekeurd door het Vlaams Parlement d.d. 06/07/2012 worden onder andere
volgende indicatoren gehanteerd om de doelgroep maatschappelijk kwetsbaar te
definiëren:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kinderen, geboren in kansarme gezinnen, volgens de typologie van Kind en Gezin
jongeren onder maatregel, zonder of met kosten, binnen de bijzondere
jeugdbijstand
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
personen die genieten van een leefloon
kinderen en jongeren die onderwijs volgen in het buitengewoon lager en
secundair onderwijs,
jongeren in het deeltijds onderwijs
jongeren in het gewoon voltijds secundair beroepsonderwijs.
Jongeren waarvan de huidige of eerste nationaliteit van de persoon zelf nietBelgisch of eerste nationaliteit van vader of moeder is niet-Belgisch
Jongeren met een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap

o

•

Jongeren die tewerkgesteld zijn in het niet-reguliere arbeidscircuit (bvb.
Arbeidszorg, sociale economie, …)

Organisatie: elk samenwerkingsverband, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die geen
winstbejag nastreeft.

Art. 3: Bedrag van de subsidie
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe jaarlijks voorziene budget
opgenomen in de lijst met nominatief toegekende subsidies van de beleidsnota.
De projectsubsidie wordt voor drie jaren toegekend. Met ieder gesubsidieerde organisatie
wordt een convenant afgesloten waarin de doelstellingen, de resultaatsverbintenissen (op basis
van indicatoren) en specifieke afspraken worden opgenomen.
Het convenant is verlengbaar.
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale kost van het project. De organisatie die in
toepassing van dit reglement wordt gesubsidieerd, kan op geen andere subsidiekanalen van het
stadsbestuur van Roeselare aanspraak maken voor hetzelfde project.
De goedkeuring gebeurt op basis van onderstaande criteria. De organisatie die aan de meeste
criteria voldoet, wordt als eerste behandeld door de jury die ook een financieel advies
formuleert voor het College van burgemeester en schepenen. Zo wordt het budget verder
verdeeld totdat alle budget is toegewezen. Indien er budget over is, kan er een extra oproep
gedaan worden.

Het bedrag van de subsidie wordt geïndexeerd met 2% in 2023.
Art. 4: Criteria
Ontvankelijkheidscriteria
1. De organisatie organiseert jeugdwerk voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en
jongeren.
2. De organisatie heeft een aanbod en doelpubliek in Roeselare. De maatschappelijke zetel
ligt in Roeselare of er is een afdeling in Roeselare.
3. Aan bezitters van een vrijetijdspas wordt een korting van minimaal 50% toegekend op
lidgelden en eendagsactiviteiten. Voor meerdaagse activiteiten is er een korting van
50% voor een maximale deelnameprijs van € 200. Indien de meerdaagse activiteit
duurder is dan € 200 wordt minimaal € 100 korting toegekend.
Selectiecriteria
1. Werken met kinderen, geboren in kansarme gezinnen, volgens de typologie van Kind en
Gezin
2. Werken met personen die genieten van een leefloon, jonger dan 30 jaar
3. Werken met uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, jonger dan 30 jaar
4. Jongeren waarvan de huidige of eerste nationaliteit van de persoon zelf niet-Belgisch of
eerste nationaliteit van vader of moeder is niet-Belgisch
5. Werken met jongeren onder maatregel, zonder of met kosten, binnen de bijzondere
jeugdbijstand

6. Aandacht en stimulatie om het doelpubliek te laten doorstromen naar het
vrijetijdscircuit dat niet gericht is op maatschappelijk kwetsbare jongeren (meetbaar en
inspanningen kunnen aantonen)
7. Zelfredzaamheid van de deelnemers bevorderen door onder andere hen te betrekken bij
de werking, hen verantwoordelijkheden te geven, …
8. Meewerken aan bestaande projecten zodat het doelpubliek meer visibiliteit krijgt en
erkend wordt door andere partners in Roeselare. (bvb. SAP, oproepen tot medewerking
(TRAX, festivalorganisatoren, sportevenementen,…)
9. Het uitbouwen van een organisatienetwerk in functie van een betere ondersteuning van
het doelpubliek.
10. Stimuleren van netwerkvorming bij het doelpubliek
Art. 5 Aanvraagprocedure:
De aanvraag gebeurt door een plan van aanpak schriftelijk in te dienen vóór 20 maart van elk
jaar. Het plan van aanpak moet opgestuurd worden naar:
College van Burgemeester en Schepenen
T.a.v. Jeugddienst Roeselare
Botermarkt 2
8800 Roeselare
Het uitgeschreven plan van aanpak bevat minimaal volgende info:
•
•
•
•
•
•
•

Beschrijving van de doelgroep
Gebruikte methodiek om de kinderen/jongeren te bereiken
Hoe bereik je de ontvankelijkheidscriteria?
Hoe bereik je de vooropgestelde selectiecriteria?
Situering van het project in het Roeselaarse jeugdwerk
Kostenstructuur en subsidiebedrag die aangevraagd worden
Informatie over de aanvragende organisatie: naam, verantwoordelijken,
rekeningnummer.

•
De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de gegevens die hij in het plan van
aanpak aanlevert. Dat plan moet ondertekend worden door de personen die gemachtigd zijn de
organisatie te verbinden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij de organisatie zelf.
De Stad is niet gehouden die machtiging te controleren.
Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het plan niet of niet volledig is ingevuld
en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, zal de aanvraag als onontvankelijk worden
afgewezen.
Art. 6 Toekenningsprocedure
De projecten worden beoordeeld door een jury van deskundigen die is aangesteld door het
College van burgemeester en schepenen en uit minimaal 4 mensen bestaat. De schepen van
jeugd, het diensthoofd van de jeugddienst en de voorzitter van de jeugdraad zijn lid van de jury.
De andere leden zijn deskundigen in de materie en hebben geen link met de organisaties die
een aanvraag indienen. De secretariaatsfunctie van de jury wordt toevertrouwd aan een
medewerker van de jeugddienst. De jury geeft advies aan het College van burgemeester en
schepenen op basis van de ingediende projecten en de criteria die vooropgesteld zijn binnen dit
reglement. Dit advies is zowel inhoudelijk als financieel.

Het College van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring van de projecten en
het bedrag van de subsidie.
Voor ieder goedgekeurd project wordt met de organisatie een convenant afgesloten die
minimaal volgende gegevens bevat:
•
•
•
•

Beschrijving van het project
Selectiecriteria + indicatoren om effecten te meten
Andere criteria + indicatoren om effecten te meten
Financiële voorwaarden en cofinanciering: de stadstoelage bedraagt maximaal 80% van
de totale kosten van het project.

Art. 7 Bewijslast
De organisatie dient vóór 15 februari volgend op het gesubsidieerde werkingsjaar een verslag
in waarin wordt aangetoond dat de vooropgestelde doelstellingen vermeld in het convenant
worden nagestreefd, de afspraken worden nagekomen. De behaalde resultaten worden daarin
afgetoetst aan de indicatoren.
Art. 8 Uitbetaling
De uitbetaling van de projecten gebeurt in twee schijven:
80% voorschot vóór 1 mei van het lopende dienstjaar
20% na evaluatie van het werkjaar
Indien de doelstellingen niet in voldoende mate bereikt worden, is een terugvordering van de
subsidie mogelijk.
Art. 9
Op publicaties van de gesubsidieerde organisatie dient vermeld te staan: ‘met de steun van
Stad Roeselare’ + officieel logo van de stad.
Art. 10 Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
aanwending van subsidies, is de begunstigde ertoe gehouden:
•
•
•

De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend.
Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het Stadsbestuur toe te staan om,
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies, evenals de toekenning van
nieuwe subsidies opschorten.

Art. 11 Betwisting/Beroep
Het College van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavig
reglement.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot vernietiging bij de Raad van State worden ingesteld.
Dit beroep dient bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 60 dagen met ingang van de
datum van ontvangst van de kennisgeving van deze beslissing, aan de Raad van State te
worden gemaakt.
Art. 12
Het subsidiereglement treedt in werking vanaf goedkeuring door de gemeenteraad.

Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 februari
2014.

Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad d.d.28 juni 2021.

