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Jeugd

- Retributiereglement

Kadervorming

Aanwezig
Odette Van Hamme,
Koen Loete, Freddy Depuydt, Christophe De Waele, Dirk Van de Velde, Ann Van den Driessche, Rita De Coninck, Bob
D'Haeseleer, Danny Smessaert,
Janvier Buysse, Marc Windey, Luc Vandevelde, Lutgarde De Jaeger, Caroline D'Aubioul, Filip Lecompte, Wilfried Van
Kerrebroeck, Michel De Sutter, Gertjan Blomme, Rudi Desmet, Paul Verstraete, Filip Smet, Rita Gysels, Ann Eggerrmont,
Peter De Graeve en Sofie Vermeulen,
Meike Van Grembergen

Afwezigen
Tineke Verstraete, Hilde Lampaert en Janick Smessaert

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet
JURIDISCH KADER
Schepencollegebeslissing van 25 septembel20lB betreffende de overdracht van de
jeugdraadrekening.
MOTIVERING
ln januari 2019 wordt de rekening van de jeugdraad overgedragen naar de stadskas binnen
'bestemde gelden'. De terugbetaling van animatorencursussen zal vanaf 1 januari 2019 vanuit de
financiële dienst afgehandeld worden.
Dit retributiereglement werd rèeds gehanteerd, maar werd nu in de vormgeving van de andere
retributiereglementen jeugd geplaatst.

ADVIES

I
FINANCIËLE VERANTWOORDING

I
BESLISSING
Het retributiereglement kadervorming, in bijlage aan deze beslissing gehecht, wordt goedgekeurd
STEMMING
Met eenparigheid van stemmen.
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RETRIBUTI EREGLEMENT KADERVORMI NG JEUGD

JEUGDDIENST EEKLO
Kerkstraat 121
9900 Eeklo
091218 29 20
RETRI BUTI EREGLEMENT KADERVORMI NG

Art. 1 Doelstelling
Onder kadervorming in het jeugdwerk wordt verstaan: de pedagogische,
methodische en geprogrammeerde vorming en vervolmaking van kaderleden

(leid(st)ers, monitors, animators, hoofdanimators,
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instructeurs,

hoofdinstructeurs, bestuursleden, actieve leden die de bedoeling hebben in de
toekomst verantwoordelijkheid te dragen) met het oog op animatie en
begeleiding van kinderen en jongeren op weg naar volwassenheid.

Arl.2

Terugbetaling

De stad Eeklo staat in voor een terugbetaling van deelname aan

kadervormingscursussen jeugdwerk binnen het goedgekeurde krediet, voorzien
in de meerjarenplanning.
Volgende cursussen worden niet beschouwd als kadervorming in het jeugdwerk:
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
- stages verbonden aan de opleiding van monitoren
- cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in sportdisciplines beogen.

Art.3

Bepalingen

De cursist moet woonachtig zijn in Eeklo en een cursus gevolgd hebben erkend
door het bestuur jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap. Cursisten die niet
aan deze voonryaarden voldoen, kunnen een toelage ontvangen mits een gunstig
advies vanuit de jeugddienst.
De voorgelegde cursus moet minstens 6 uur omvatten en het cursusgeld
bedraagt minstens 8,00 EUR om betoelaagd te worden

Art.4

Aanvraag
De aanvraag gebeurt door het attest, vergezeld van de nodige documentatie
(o.a. cursusprogramma) binnen te brengen op de jeugddienst. Alle
aanvraagformulieren moeten uiterlijk op 31 december ingediend worden op de
jeugddienst.

Art.5

Terugbetalingsaanvraag
lndien de cursus in aanmerking komt voor terugbetaling gelden volgende

voorwaarden:
De jongere die een cursus animator gevolgd heeft, krijgt als toelage 10oo/o
van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
De jongere die een cursus hoofdanimator of (hoofd)instructeur gevolgd
heeft, krijgt als toelageTSo/o van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
De jongere die een cursus om een bestuursfunctie op te nemen gevolgd
heeft, krijgt als toelage 75o/o van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
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Een mogelijke tweede of volgende cursus van dezelfde aanvrager wordt
betoelaagd binnen de perken van het krediet nadat eerst werd ingegaan op alle
eerste aanvragen van andere jongeren.

Art.6

Goedkeuring
jeugddienst
De
stelt, overeenkomstig dit reglement en op het ogenblik van
indienen van alle aanvraagformulieren, het bedrag van de subsidie vast en stelt
deze per kwartaal betaalbaar (eind maart, eind juni, eind september en eind

december).
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Arl.7

Uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie door secretaris en financieel beheerder gebeurt
na toekenning door het college van burgemeester en schepenen.

Art.8

Uitzonderingen
Alle moeilijkheden die zouden voorkomen en die niet in dit reglement voozien
zijn, zullen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen
van Eeklo.

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(arl. '126 nieuwe gemeentewet)
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