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Gemeenteraadsleden:

Punt 5. Jeugd
5.1. Goedkeuring wijziging toelagereglement van 15 december 2014 inzake kampvervoer
jeugdverenigingen

De Gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college stelt vast dat - ingevolge het invoeren van de kilometerheffing - het kampvervoer voor
sommige jeugdbewegingen heel wat duurder wordt. Een eigenaar van een vrachtwagen zou nu voor
een binnenlands transport van 400 kilometer al snel 50 euro heffing betalen. Deze wordt
doorgerekend aan de klant.
Er wordt voorgesteld om de gemeentelijke toelage voor de jeugdraad met 500 euro te verhogen. Dit
om de meerkost voor het kampvervoer die bepaalde jeugdverenigingen zullen aangerekend krijgen, te
dragen. Voor deze bewuste jeugdverenigingen zal zodoende een hogere toelage kampvervoer
uitbetaald kunnen worden. Deze verhoging wordt meegenomen in de eerstvolgende budgetwijziging.
ledereen die dit jaar in subsidiemap kan aantonen dat er een vrachtwagen gebruikt werd (met geldige
factuur), komt in aanmerking om een deeltje van het bedrag terug te krijgen. De jeugdraad zorgt voor
de uitbetaling van deze toelage. Het bedrag wordt verdeeld onder de verenigingen die een factuur
indienen. De jeugdraad ging hiermee akkoord. Vanaf volgend jaar dient het bedrag van de
kilometerheffing apart vermeld te worden op de factuur van het kampvervoer.

Verwijzend naar volgende eerder beslissingen:
De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 houdende goedkeuring van het huidige
reglement kampvervoer
Verwijzend naar volgende wettelijke,decretale of reglementaire bepalingen:
Het gemeentedecreet, art. 42
Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.l: Het subsidiereglement kampvervoer - goedgekeurd op 15 december 2014 - wordt gewijzigd als

De verdeling van de toelage
Deze wordt opgesplitst in twee delen en wordt als volgt voorzien:

o een vaste tussenkomst: bestaande uit de gelijke verdeling van de helft van het voorziene
bedrag over het aantaljeugdverenigingen die een geldige aanvraag tot het bekomen van
een tussenkomst indienen.
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. een bijkomende tussenkomst:
bedrag toelage : bedrag totaalfacturen alle verenigingen x bedrag factuur per vereniging

Concreet betekent dit:
50% van het resterende bedrag wordt verdeeld over het aantal deelnemers en 50% volgens het
bedrag van de factuur. lndien de facturen of de rekeningen afkomstig zijn van een niet erkende
vervoerfirma worden ze niet aanvaard.

o een bijkomende tussenkomst kilometerheffing:
er wordt 500 euro verdeeld over de jeugdverenigingen die hun aanvraag indienen. Het
uitbetaalde bedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag betaald voor de kilometerheffing.
Het bedrag wordt als volgt berekend:
(bedrag toelage : bedrag totaal kilometerheffing alle verenigingen) x bedrag
kilometerheffing per vereniging

ln te dienen documenten
Bij de aanvraag voor betoelaging dient het initiatief volgende documenten voor te leggen:

/1/ het aanvraagformulier voor subsidiëring
/2/ huurcontract van de kampplaats
/3/ een factuur 

""3j"Ìl,iåinde 
vervoerfirma met vermelding van:

- kilometerprijs;
- verbruik + kostprijs.

/4/ kilometerheffing: factuur van een erkende vervoerfirma met vermelding van het bedrag dat
betaald werd voor de kilometerheffing

Opmerking:
Voor elke afdeling die voor een verschillende duur of op een verschillende plaats op kamp gaat,
moeten afzonderlijk lijsten gemaakt worden en telkens de tak/afdeling benoemd worden.

Art.2: Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de website.

Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde
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