REGLEMENT
SUBSIDIE JEUGDINFRASTRUCTUUR
DOEL EN PERIODE
Dit reglement geldt voor de resterende periode van het meerjarenplan 2014-2019 en treedt in werking op
01/01/2016.
De stad Herentals verleent binnen het beschikbare krediet van het geldende meerjarenplan, waarin het
saldo van de vroegere vzw Fonds Herentalse Jeugdlokalen is opgenomen, een toelage voor structurele
verbeterings– en/ of aanpassingswerken van de infrastructuur die hoofdzakelijk ter beschikking staat voor
jeugdverenigingen. De toelage kan niet aangewend worden voor verfraaiingswerken.
Enkel de jeugdverenigingen, erkend door de Herentalse jeugdraad, die een bewezen werking hebben
binnen de grenzen van de stad komen in aanmerking voor deze subsidie.
AANVRAAG EN TOEZEGGING
Binnen de perken van het beschikbare krediet kunnen toelagen uitgekeerd worden die 75% van de kostprijs
bedragen van de in aanmerking te nemen werken. Voor het bepalen van de toelage komen enkel de
materiaalkosten, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het lokaal of terrein, in aanmerking voor zover zij
effectief met facturen bewezen kunnen worden. Het minimumbedrag van de aanvraag moet 400,00 euro
zijn.
Het bijvoegen van drie prijsoffertes is nodig bij werken die uitgevoerd worden door een aannemer of
wanneer de materiaalkosten meer dan €1000 bedragen. Dit geldt niet voor de aankoop van enkel
materialen tot een bedrag van € 1000 of dringende zaken.
De aanvraag moet aan volgende voorwaarden voldoen en is volledig als volgende zaken zijn opgenomen:
naam en adres van de vereniging en de verantwoordelijke;
een summiere beschrijving van de werken;
een plan van het gebouw en het terrein;
kostenraming: drie prijsoffertes;
de vermoedelijke datum voor de aanvang van de werken;
eigen beschikbare middelen van de jeugdvereniging (= minimum 25 % van de totale kostprijs), te
bewijzen via een uittreksel uit de bankrekening.
Er kunnen meerdere aanvragen voor eenzelfde project ingediend worden, indien elke afzonderlijke
aanvraag aan het reglement voldoet. Een eerste aanvraag van een vereniging zal meestal voorrang krijgen
ten opzichte van een tweede aanvraag van een andere vereniging.
Elke aanvraag wordt onderzocht en geadviseerd door de werkgroep Herentalse Jeugdlokalen. Nadien
oordeelt het college van burgemeester en schepenen of er aan de voorwaarden van het reglement wordt
voldaan en neemt een beslissing over de toelage. De werken mogen pas starten na goedkeuring van de
aanvraag.
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Binnen twee maanden na goedkeuring van de aanvraag, moet de jeugdvereniging kunnen aantonen dat
ofwel de werken begonnen zijn, ofwel de aanvragen voor administratieve goedkeuring zijn ingediend.
De aanvragende jeugdvereniging verbindt zich ertoe om een tweemaandelijkse stand van zaken
betreffende de vorderingen van de werken over te maken aan de stad.
Na de beëindiging van de werken moet een volledige afrekening van de kosten, vergezeld van de nodige
bewijsstukken, ingediend worden bij de stad om de definitieve toelage vast te stellen.
Er mag 10% van de gemaakte materiaalkosten ingediend worden als meerwerken ten opzicht van de
goedgekeurde toelage indien zij met een factuur bewezen kunnen worden.
UITBETALING
Tijdens de uitvoering van de bouwwerken kan een eerste schijf van de toelage worden uitbetaald, die
maximum 25% van de totale kostenraming bedraagt. Deze voorlopige toelage zal na advies van de
werkgroep Herentalse Jeugdlokalen worden betaald.
Na de beëindiging van de werken wordt de volledige toelage uitbetaald na de ontvangst van een volledige
afrekening van de kosten, vergezeld van de nodige bewijsstukken.
ONRECHTMATIGHEDEN
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om op eenvoudig verzoek bij de aanvrager
toezicht te laten uitvoeren op de werken.
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