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JEUGDRAAD MAASEIK

Chiro Neeroeteren

Aanwezig: Roel van Broeckhoven, Koen Pijls, Maarten Lemmens, Tom Vranken, Jorg Stijven, Saartje
Vanvlijmen, Frank Petroci, Bregt Vastmans, Schepen M. Reeskens.

1.

Formuleren van adviezen

An Telen vraagt een tussenkomst van het stadsbestuur voor het volgen van de kadervormingscursus
“Instructor”. De Jeugdraad geeft een positief advies op deze aanvraag.

Het werkingsverslag van het betoelaagd project “Kadans” werd door de Jeugdraad positief
geadviseerd. Dienstencentrum Ter Engelen en vzw Fuego zullen een projecttoelage ontvangen van
500,00 euro.

Ook het project “battle of the bands” van de Kruisheren, afdeling Crea@Work, werd door de
Jeugdraad positief geadviseerd. Zij zullen een projecttoelage ontvangen van 464,29 euro.

2.

Brainstorm bestaande en nieuwe subsidievormen

Bestaande subsidies
In het jeugdbeleidsplan 2008-2010 werden een aantal doelstellingen geformuleerd, waaronder de
doelstelling “het jeugdwerk financieel ondersteunen”. Binnen deze doelstelling werden verschillende
acties uitgewerkt. In de eerste plaats willen we de stedelijke reglementen herzien en aanpassen aan de
noden van het jeugdwerk. Concreet houdt dit in dat de Jeugdraad in 2008 zal nagaan op welke wijze
de planlast met betrekking tot de aanvraagdossiers verminderd kan worden.

Een tweede actie is de mogelijkheid onderzoeken om nieuwe subsidievormen in te voeren. Denk
hierbij aan een toelage voor drukwerk en/of een toelage voor renovatiewerken of kleine herstellingen.

Aanvraag werkingstoelagen: het aanvraagdossier kan ingekort worden. De omschrijving van de
vereniging en een financiële weergave is niet zinvol omdat deze ook reeds aangegeven werd bij de
aanvraag tot erkenning van de vereniging. Het huidig puntensysteem dat berekend wordt op basis van
de aanwezigheidslijsten is moeilijk controleerbaar. Beter zou zijn om beroep te doen op de

ledenlijsten, zoals die ook bij de diverse verzekeringsmaatschappijen worden doorgegeven. Voor de
speelpleinwerkingen daarentegen blijft het oude systeem best behouden.

Kadervorming: de betoelaging voor kadervorming gebeurt in twee fasen waarbij een eerste deel direct
na het volgen van de cursus wordt vergoed en een tweede deel als de aanvrager kan aantonen dat hij of
zij één jaar als leidinggevende actief was in een vereniging van Maaseik. Bij dit reglement werden
twee bedenkingen geformuleerd.
-

moet de betaling in twee fasen gebeuren?

-

Moet het stadsbestuur kadervorming betoelagen aan jongeren die niet aangesloten zijn bij een
vereniging van Maaseik?

De reden van de opdeling in de terugbetaling kwam er om jongeren te motiveren zich aan te sluiten bij
een vereniging van Maaseik. Jongeren die een cursus volgen bij onder andere de Christelijke
Mutualiteit krijgen deze cursus enkel volledig terug wanneer zij achteraf ook deelnemen aan het
verenigingsleven van Maaseik. De Jeugdraad heeft beslist om de vergoeding voor het volgen van
kadervorming in één keer te betalen voor jongeren die aangesloten zijn bij een Maaseikse vereniging
en de huidige betaling te behouden voor jongeren die niet aangesloten zijn bij een vereniging.

De Vlaamse Gemeenschap verwacht dat iedere gemeente een toelage voor het volgen van
kadervorming voorziet. Het bedrag van deze vergoeding is niet decretaal bepaald en kan dus door het
gemeentebestuur zelf bepaald worden. Vandaar dat het stadsbestuur ook in de toekomst een toelage
voor het volgen van kadervorming zal geven aan die jongeren die niet geen deel uitmaken van het
verenigingsleven in Maaseik.

Projecttoelagen: zowel het aanvraagformulier als het werkingsverslag blijft behouden.

Tegen volgende vergadering zal Christel de huidige aanvraagdossiers en stedelijke reglementen
aanpassen, rekening houdend met bovenstaande bedenkingen.

Nieuwe subsidies
Hierbij denken we onder andere aan subsidies voor drukwerk, kleine herstellingswerken of renovaties
aan gebouwen, gezamenlijke aankoop van materialen voor jeugdverenigingen of een uitbreiding op het
bestaande kampvervoer naar vervoer van personen. Christel zal proberen zoveel mogelijk informatie te
bundelen van deze subsidievormen in andere gemeenten. Ook de leden van de jeugdraad proberen
zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

3.

Varia

Jeugdhuis De kick is op zoek naar organisaties die cursussen geluidstechniek en DJ geven. In onze
regio is dit enkel de Muziekodroom. Inschrijven kan via www.muziekodroom.be/educatie.
Indien jullie al wat verder willen gaan kunnen jullie ook terecht in jeugdcentrum Noise Gate in Ternat.
Deze kan je bereiken via www.noisegate.be.

De vraag werd gesteld om de aanvraagdossiers voor subsidies die elektronisch ingediend worden,
samen met de agenda, door te sturen naar de leden van de Jeugdraad. Christel zal hiermee rekening
houden. Ook het jeugdbeleidsplan, zoals dit bij de Vlaamse Gemeenschap werd ingediend, vinden
jullie in de bijlage. In februari 2008 zal de Minister zijn beslissing schriftelijk aan de jeugddienst
bekend maken. Zodra het plan officieel is goedgekeurd mag het gepubliceerd worden op de website
van de Jeugdraad.

De schepen heeft de vraag van de leden van de jeugdraad om de burgemeester uit te nodigen op een
van de vergadering genoteerd. Hij zal deze vraag aan de burgemeester overmaken.

De volgende vergadering van de Jeugdraad zal plaatsvinden op 19 februari 2008
Om 20.00 uur in de Chiro van Opoeteren

