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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 oktober 2020

VRIJE TIJD EN WELZIJN

31 2020_GR_00276 Inclusieve jeugdverengingen - Reglement inclusiesubsidie 
voor jeugdverenigingen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Anke Matthys, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; 
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven 
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin 
Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de 
heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; 
mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
De stad heeft al een aantal projecten rond inclusie lopen. We hebben onze inclusieve werking op 
Speelplein Joepie, de jeugdverenging Akabe Joepie heeft haar eerste werkjaar achter de rug en heel 
wat jeugdverengingen vangen kinderen met een beperking op in hun gewone werking (project 
inclusieve jeugdverenigingen). Met dit nieuwe reglement willen we jeugdverenigingen aansporen om 
hun werking toegankelijker te maken volgens de 7 B's (bruikbaarheid, beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid). Als stad 
ondersteunen we met een inclusiesubsidie.

Advies en motivering
In overleg met de jeugdraad werd een nieuw reglement opgesteld.

Het is de bedoeling dat jeugdverenigingen een project indienen rond de 7 B's (bruikbaarheid, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid). Ze 
formuleren een aantal doelstellingen met raming en timing waar ze met hun vereniging een heel jaar 
willen rond werken.
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Een inclusiecommissie, bestaande uit minstens 1 werknemer van de stad en minstens 3 jongeren uit 
het jeugdwerk in Halle die al gewerkt hebben rond inclusie, behandelt de aanvraag en formuleert een 
advies voor het College van Burgemeester en Schepenen.

De maximale subsidie bedraagt 1500 euro per project. Na goedkeuring krijgt de vereniging een 
voorschot uitgekeerd. Het saldo wordt betaald na afloop van het project, mits goedkeuring van de 
verantwoording.

Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Wet van 14 november 1983 m.b.t. de controle op de aanwending en toekenning van subsidies.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2020. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Buget is voorzien op ST-64930000-07500-Astrid Roeges-V2.5.2

Beleidsinformatie
Dienstverlenen en verbinden > Gericht sociaal beleid > Kwetsbare doelgroepen krijgen maximale 
kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod > V2.5.2 Ondersteunen van Halse 
jeugdverenigingen die inzetten op het project inclusieve jeugdvereniging en Akabe Joepie, een 
jeugdvereniging voor kinderen en jongeren met een beperking #toegankelijk #kindvriendelijk

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Er is jaarlijks 3.000 euro krediet voorzien op registratiesleutel ST-64930000-07500-Astrid Roeges-
V2.5.2.

Jeugdraad Halle
Gunstig advies
De stedelijke Jeugdraad Halle gaf op 6/10/2020 een positief advies aan het reglement inclusiesubsidie 
voor jeugdverenigingen.

Besluit
Artikel 1
Het reglement inclusiesubsidie voor jeugdverenigingen wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Reglement inclusiesubsidie jeugdverenigingen.pdf
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Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01358 - Inclusieve jeugdverengingen - Reglement inclusiesubsidie voor 

jeugdverenigingen - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Waarnemend Voorzitter van 
de Gemeenteraad
Anke Matthys


