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ARTIKEL 1 - DOEL
De kredieten voor deze toelage worden voorzien onder artikel 7611.332.03. Deze toelagen zijn
bedoeld voor twee soorten vorming.
Enerzijds de kadervorming waarvoor een attest wordt afgeleverd door landelijk erkende
jeugdorganisaties. Voor deze toelage wordt minstens 5 % van de toelage van de Vlaamse
Gemeenschap gereserveerd waarop de stad Halen, volgens het decreet op subsidiëring van
gemeentebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid (09-06-1993), recht heeft.
Anderzijds is er de gewone vorming, die als dusdanig erkend kan worden door het college van
burgemeester en schepenen op advies van de gemeentelijke Jeugdraad.

ARTIKEL 2 - DE RECHTGEVENDE
Enkel jongeren tot 25 jaar, actief in een erkend jeugdwerkinitiatief, kunnen recht hebben op de
kadervormingstoelage. Om de jongeren te ondersteunen die niet aangesloten zijn bij een
jeugdinitiatief in Halen maar wel een kadervorming volgen, kan een maximum bedrag van € 25
uitgereikt worden. Als men toch lid wordt van een jeugdbeweging kan men maximum het volledige
bedrag terugkrijgen via de jeugdvereniging zoals is bepaald in het reglement.
Elke als gewone vorming erkende vorming voor jongeren tot 25 jaar kan recht geven op een
vormingstoelage.

ARTIKEL 3 - DE AANVRAAG
De kadervormingstoelage kan aangevraagd worden door voor 30 september van het betreffende jaar
alle attesten van de hiervoor erkende landelijke jeugdorganisaties in te leveren bij de Jeugddienst.
Deze attesten (afgeleverd na de stage) mogen op datum van indiening maximum 1 jaar oud zijn en
voordien geen recht hebben gegeven op een vormingstoelage.
De gewone vormingstoelage kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier G. Indien de
vormingsactiviteiten georganiseerd worden door de Jeugdraad kan dit op elk moment tijdens het jaar.
Over het bedrag van de toelage voor gewone vorming, georganiseerd door verenigingen, wordt beslist
na 30 september. Tot deze datum kunnen alle verenigingen een gewone vormingstoelage aanvragen.
Na advies van de Jeugdraad, over het in aanmerking komen als vorming van de ingediende activiteit,
beslist het college over de grootte van de toelage, op basis van de begrootte of bewezen kost.

ARTIKEL 4 - DE UITBETALING
Nadat het volgen van de cursus en de bijhorende kostprijs (verplaatsingskosten komen niet in
aanmerking) bewezen werden door het afgeleverde attest zal, indien voldoende kredieten voorzien
zijn, de totale kostprijs terugbetaald worden aan het jeugdwerkinitiatief waarin de cursist actief is en
waarlangs de aanvraag ingediend werd.
De gewone vormingstoelage wordt uitbetaald binnen de 3 weken nadat over het bedrag van de toelage
beslist werd, of binnen dezelfde termijn nadat de uitgaven door voorlegging van facturen of
schuldvorderingen bewezen werden, indien dit later is. Dit voor het toegekende bedrag, indien dit
lager of even groot is als de bewezen uitgaven. Zo niet, worden slechts de bewezen kosten van de
vorming uitbetaald. De subsidie kan gedurende het hele jaar worden uitbetaald.
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