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SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR 
 
 
ARTIKEL 1 toepassingsgebied 

De jeugdwerkingen, aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad kunnen een beroep doen op een subsidie voor 
de aankoop, de bouw, de renovatie of de uitbreiding van jeugdlokalen, onder de hierna bepaalde voorwaarden. 
 
ARTIKEL 2 voorwaarden 

§ 1  De lokalen waarvoor de subsidie bestemd wordt, zijn gelegen of zullen gelegen zijn op het 
grondgebied van Hechtel-Eksel. 

§ 2 De jeugdwerkingen dienen een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester 
en schepenen, en dit uiterlijk in de maand juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarin de 
subsidie voorzien wordt. 

§ 3 Het college van burgemeester en schepenen dient de aanvraag goed te keuren, na advies van de 
gemeentelijke adviesraad voor jeugd. 

 
§ 4 De jeugdwerkingen die gevestigd zijn of zich willen vestigen op private eigendom leggen een van 

volgende documenten voor: 
 

1° een huurovereenkomst van minimaal negen jaar met een beding waaruit blijkt dat de eigenaar de 
subsidie, eventueel verminderd met de normale slijtagepercentages (cfr. bijlage) terugbetaalt aan de 
gemeente wanneer de eigenaar de huurovereenkomst opzegt of niet verlengt; 

2° recht van opstal; 

3° erfpachtovereenkomst; 

4° eigendomstitel. 

 
ARTIKEL 3 aanvraag 

De gemotiveerde aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen en 
bevat minstens volgende elementen: 
 
1° een beschrijving van de uit te voeren werken; 
 
2° een kostenraming van de uit te voeren werken; 
 
3° een grondplan van het jeugdlokaal, waaruit onder meer de oppervlakte blijkt; 
 
4° een financieringsplan; 
 
5° een bewijs voor de in artikel 2 § 4 bedoelde documenten. 
 
ARTIKEL 4 subsidie 

De subsidie bedraagt vijftig procent van de subsidieerbare uitgaven. 
 
ARTIKEL 5 subsidieerbare uitgaven 

§ 1 Volgende uitgaven worden gesubsidieerd na voorlegging van de betaalde factuur op naam van de 
jeugdwerking: 

 
 1° de kosten voor het opstellen van de plannen, het lastenboek en de kostenraming; 
 
 2° de kostprijs van de materialen, incl. BTW; 
 
 3° de kostprijs voor de werken uitgevoerd door derden, incl. BTW. 
 
 Voor BTW-plichtigen worden voornoemde uitgaven zonder BTW in aanmerking genomen. 
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§ 2 Uitgesloten zijn de kosten van die materialen en werken, welke reeds gesubsidieerd werden in de 
periode van negen jaar, voorafgaand aan de aanvraag. 

   
ARTIKEL 6 wettelijke bepalingen en verzekeringen 

§ 1 De jeugdwerking dient rekening te houden met de wettelijke voorschriften betreffende ruimtelijke 
ordening, brandveiligheid, milieu, geluidshinder en elektrische installaties. 

 
§ 2 De jeugdwerking sluit met betrekking tot het gebouw de nodige verzekeringen af voor brand en 

burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
ARTIKEL 7 controle en sancties 

§ 1 Tijdens en na voltooiing van de werken moet controle op de aanwending van de subsidie uitgevoerd 
worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 
§ 2 De lokalen waarvoor de subsidie is toegekend, dienen goed te worden onderhouden. Het college van 

burgemeester en schepenen kan jaarlijks een controle op dit onderhoud uitvoeren. In geval van een 
negatief onderhoudsverslag kan het college van burgemeester en schepenen onderhoudswerken 
opleggen. 

 
§ 3 Bij oneigenlijk gebruik van de subsidies is het college gemachtigd om de subsidies geheel of 

gedeeltelijk terug te vorderen. 
 

§ 4  Over alle onvoorziene gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen, na advies van de 
gemeentelijke jeugdraad. 

 

ARTIKEL 8 overgangsmaatregelen 

Aanvragen gericht aan het college van burgemeester en schepenen in 1998 en 1999 worden geacht in 
overeenstemming te zijn met dit reglement. 
 

ARTIKEL 9 inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring. 
 
 


