
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

STAD OUDENBURG 

REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN 

KADERVORMINGSSUBSIDIE VOOR JONGEREN 

(goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) 

 

Artikel 1. Algemeen 

Binnen de perken van de daartoe in het budget ingeschreven kredieten worden subsidies 
verleend aan jongeren voor het volgen van kadervorming. 
 

Artikel 2. Begrippen 

Onder erkend jeugdwerkinitiatief wordt verstaan een jeugdwerkinitiatief dat voldoet aan de 

erkenningsvoorwaarden bepaald in het subsidiereglement ter ondersteuning van het 

plaatselijk jeugdwerk. 

Onder dagdeel wordt verstaan een aaneengesloten periode van minimum 3 uur. 

Onder kadervorming (of kaderopleiding) wordt verstaan initiatieven die georganiseerd 

worden in het kader van een samenhangende opleiding en begeleiding van 

verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen belast met het animeren en 

begeleiden van jeugdwerkinitiatieven. 

Onder begeleider wordt verstaan een verantwoordelijke persoon, belast met het animeren en 

begeleiden van kinderen en jongeren in een erkend jeugdwerkinitiatief. 

 

Artikel 3. Wat 

De kadervormingssubsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die verbonden zijn aan 

het volgen van kadervorming.  

Om in aanmerking te komen voor betoelaging moet deze kadervorming voldoen aan de 

volgende voorwaarden:  

(1) de vorming heeft een duur van minimaal 1 dagdeel (dus minstens 3 uur); 

(2) de deelnameprijs bedraagt minimaal 5,00 EUR; 

(3) de gevolgde kadervorming leidt tot een attest van animator, hoofdanimator, instructeur of 
hoofdinstructeur in het jeugdwerk, of is officieel erkend door de Vlaamse overheid. 
 

Artikel 4. Wie 

De kadervormingssubsidie wordt toegekend aan jongeren die aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  



(1) minimaal 16 jaar en maximaal 30 jaar worden in het jaar van de aanvraag; 

(2) in Oudenburg wonen en/of begeleider zijn in een erkend jeugdwerkinitiatief, dat haar 

werking heeft in Oudenburg;  

(3) geen kadervormingssubsidie aanvragen en/of ontvangen in een andere gemeente.  

 

Artikel 5. Bedrag  

Dit reglement geeft recht op een ondersteuning van 50% van de deelnameprijs, met een 

maximumsubsidie van 50,00 EUR.  

 

Artikel 6. Aanvraag en beslissing 

De subsidieaanvraag dient te worden ingediend bij de stedelijke jeugddienst binnen het jaar 
na het behalen van het attest.  
 
Bij de aanvraag tot subsidiëring dient [1] een dossier te worden gevoegd dat de 
noodzakelijke gegevens en bewijskrachtige stukken bevat die moeten toelaten te controleren 
of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden, samen met [2] het bewijs van de 
gevolgde vorming met opgave van de identiteit van de aanvrager, de plaats, de datum en de 
deelnameprijs van de kadervorming, het aantal uren/dagdelen gevolgde kadervorming (aan 
de hand van een origineel formulier met stempel en handtekening van de organisator). 
 
Elke aanvraag dient tevens [3] de nodige gegevens te bevatten voor de uitbetaling van de 
subsidie. 
 
De beslissing tot toekenning en tot vaststelling van de subsidie wordt genomen door het 
college van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden.  De betaling gebeurt voor 
het einde van het kalenderjaar.  Aanvragen ingediend na 1 oktober worden pas uitbetaald in 
het volgende kalenderjaar. 
 

Artikel 7. Wijze van betaling van de subsidie 

De subsidie wordt gestort op een rekeningnummer op naam van de begunstigde of van een 
ouder of een wettelijke voogd. 
 

Artikel 8. Controle 

De bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van sommige toelagen zijn van toepassing op de toelagen verleend op 

basis van onderhavig subsidiereglement.  

 

Bij toepassing van deze wet kan het stadsbestuur steeds overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de toegekende subsidies evenals tot de opschorting van de 
toekenning van nieuwe subsidies. 
 
Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevens kan eveneens 

aanleiding geven tot intrekking of terugvordering van de toegekende of uitbetaalde subsidies. 



 

Artikel 9. Tekorten 

Indien het voorziene krediet in het budget niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan 

is de datum van de aanvraag doorslaggevend. De overige aanvragen worden doorverwezen 

naar het volgende jaar. 

 


