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ARTIKEL 1 - BEGROTING
Dit reglement is van toepassing voor de som die in de gemeentelijke begroting voorzien wordt onder
artikelnummer 76105.332.03.

ARTIKEL 2 - DOEL
Deze toelage staat los van de betoelaging jeugdwerkinitiatieven zoals deze vastgelegd is onder
begrotingsartikels 761.332.02 en 7606.332.03 De in dit reglement behandelde toelagen willen
initiatieven stimuleren die vernieuwend zijn en niet aangeboden worden in de traditionele werking
van de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven. Het project moet een gemeentelijke uitstraling of relevantie
hebben en openstaan voor alle jongeren van de beoogde doelgroep. Het project moet beperkt zijn in
tijd met een maximum van 1 jaar.

ARTIKEL 3 - DOELGROEP
De toelagen zijn bestemd voor initiatieven ter bevordering van sociaal-culturele kansen voor de
Halense jeugd in de vrije tijd:
a) georganiseerd door of in samenwerking met de gemeentelijke Jeugdraad, kindergemeenteraad of
particuliere jeugdverenigingen als dusdanig erkend door Jeugdraad en college van burgemeester
en schepenen
b) door intergemeentelijke samenwerking
c) ledenwerving
Een positief advies van de Jeugdraad is noodzakelijk. Dit advies moet bevestigen dat het initiatief
gericht is op jongeren, en aan een behoefte voldoet waaraan de bestaande jeugdwerkinitiatieven niet
kunnen of wensen te beantwoorden.

ARTIKEL 4 - AANVRAAG
De toelage kan enkel aangevraagd worden door middel van volledig ingevuld aanvraagformulier A. De
aanvraag wordt voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke Jeugdraad. Deze
geeft een advies betreffende de aanvraag dat vermeld of het initiatief gericht is op jongeren en aan
een behoefte voldoet waaraan de bestaande jeugdwerkinitiatieven niet kunnen of wensen te
beantwoorden. Dit advies wordt uiterlijk 14 dagen na de vergadering schriftelijk overgemaakt aan het
college van burgemeester en schepenen.
Het college beslist dan binnen de drie weken na ontvangst van het advies over de hoogte van het toe
te kennen bedrag en deelt dit uiterlijk 10 dagen na de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager en
aan de voorzitter van de Jeugdraad.
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ARTIKEL 5 - BEROEP
Zowel aanvrager als Jeugdraad kunnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de beslissing de beslissing
aanvechten. Dan start dezelfde procedure.
Indien de aanvrager beroep aantekent moet deze zijn aanvraag mondeling toelichten tijdens de
volgende vergadering van de Jeugdraad en schepen van jeugd. Na een nieuw advies van de Jeugdraad
neemt het college een onherroepelijke beslissing.
Bij een beroep door de Jeugdraad zal het college, na een gesprek van de schepen verantwoordelijk
voor jeugdzaken met afgevaardigden van de Jeugdraad en eventueel de aanvrager, onherroepelijk
beslissen.

ARTIKEL 6 - UITBETALING
Uiterlijk 3 weken na de beslissing van het college, of na het indienen van de nodige bewijsstukken
(facturen en schuldvorderingen minstens ten bedrage van de toegekende som) indien deze nog niet
ingediend werden bij de Jeugddienst door de aanvrager, wordt de toegekende som uitbetaald op het
op formulier A vermelde rekeningnummer.
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