
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Akkoord te gaan met de visie met betrekking tot gedeeld gebruik. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de verfijning en wijziging van het subsidie reglement jeugdinfrastructuur 
als volgt:  
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied  
Artikel 1.1.: 
Het gemeentebestuur Hoogstraten verleent een subsidie aan erkende Hoogstraatse 
jeugdwerkinitiatieven als tussenkomst in de kosten voor het uitvoeren van werken aan 
jeugdinfrastructuur. 
Onder jeugdwerkinitiatief wordt verstaan: erkende Hoogstraatse jeugdvereniging of VZW 
opgericht voor de bouw van een jeugdlokaal.  
De jeugdinfrastructuur heeft als hoofdfunctie het huisvesten van erkende Hoogstraatse 
jeugdwerkinitiatieven en staat op het grondgebied van Hoogstraten. 
Een VZW opgericht voor de bouw van een jeugdlokaal, waarin meerdere erkende 
Hoogstraatse jeugdverenigingen in vertegenwoordigd zijn, kan een aanvraag doen per 
erkende  Hoogstraatse jeugdvereniging (die vertegenwoordigd is in de VZW) indien zij ook 
effectief  en volwaardig participeert door o.a. een evenwichtige financiële bijdrage aan het 
bouwproject.  
Het stadsbestuur wil met dit reglement gedeeld gebruik van gebouwen aanmoedigen. Onder 
gedeeld gebruik wordt verstaan dat verschillende jeugdwerkinitiatieven onder eenzelfde dak 
gehuisvest worden. Onder gehuisvest wordt o.a. verstaan: het jeugdwerkinitiatief heeft 
minimaal 15 ledenactiviteiten per jaar in de locatie. De jeugdwerkinitiatieven die gebruik 
wensen te maken van het principe ‘gedeeld gebruik’ beschikken samen over 
rechtspersoonlijkheid zoals hierboven omschreven.  
Deze subsidie wordt gegeven via het principe van prefinanciering.  
Hoofdstuk II: Jeugdinfrastructuur: grote investeringen met een kostenraming groter dan 
€ 10 000,00 
Artikel 2.1.: Specificaties op het toepassingsgebied: 
Voor deze subsidie komen in aanmerking:  
• nieuwbouw; 
• aankoop van grond; 
• aankoop van een bestaand gebouw; 
• aanpassingswerken van de bestaande infrastructuur;  
• aankoop van een niet verankerde constructie; 
• aanpassingswerken aan een niet verankerde constructie; 
• (ver)bouwproject in samenwerking met de stad waar een erkende Hoogstraatse 
jeugdwerkinitiatief volwaardig in participeert;   
- waarvan de kostenraming meer dan € 10 000,00 bedraagt en de werken nog uitgevoerd 
moeten worden.  
De subsidie kan enkel toegekend worden aan erkende Hoogstraatse jeugdwerkinitiatieven 
die ofwel:  
een gebouw of bouwgrond in eigendom hebben; 
of  
een gebouw of bouwgrond in erfpacht, in recht van opstal of een huurovereenkomst (mits 
een akkoord van de eigenaar)  met een derde eigenaar van minimaal 20 jaar hebben. 
Al de werken dienen binnen de vijf werkjaren gefactureerd te worden. Een werkjaar loopt van 
01 oktober tot 30 september.  
De aanvrager moet beschikken over rechtspersoonlijkheid.  
Voor betoelaging komen enkel kosten in aanmerking, die onlosmakelijk verbonden zijn aan 
het lokaal of terrein en de kosten die gepaard gaan met het opstellen van een erfpachtakte 
en het ereloon van een architect en notariskosten. Een toelage kan niet aangewend worden 
voor verfraaiingswerken zoals bijvoorbeeld: schilderwerken, behang, het aanbrengen van 



spots, het plaatsen van een toog, ... Kosten die in het kader van een ander reglement door 
het gemeentebestuur Hoogstraten of een andere overheid betoelaagd worden zijn 
uitgesloten voor dit reglement. Een combinatie met een renteloze lening zoals voorzien in 
hoofdstuk 7 van het globaal reglement ter ondersteuning van lokale vereniging is wel 
toegestaan. 
Artikel 2.2.: Bedrag van de subsidie: 
Het totale subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking genomen kosten, 
voor zover zij effectief met facturen bewezen kunnen worden. De subsidie is  maximaal 55% 
van de totale bouwkost bij gedeeld gebruik.  
Investeringen die gemaakt worden ter verbetering van de brandveiligheid en de 
toegankelijkheid worden voor maximaal 100% gesubsidieerd. 
Jeugdwerkinitiatieven die reeds een goedkeuring hebben ontvangen voor een subsidie 
jeugdinfrastructuur voor grote investeringen kunnen gedurende tien jaar meerdere 
aanvragen doen. Het totaal toegewezen bedrag kan echter de € 50 000,00 per 
jeugdwerkinitiatief over deze periode niet overschrijden. Bij gedeeld gebruik is  dit maximum 
bedrag € 55 000,00 per deelnemend jeugdwerkinitiatief.  
De aanvragers dienen de te maken kosten te pre-financieren.  
Artikel 2.3.: Aanvraagprocedure: 
De aanvraag voor betoelaging wordt schriftelijk ingediend bij het gemeentebestuur 
Hoogstraten voor 30 mei van het jaar X.  
De aanvraag is volledig als volgende zaken in het dossier zijn opgenomen:  
- Naam en adres van de jeugdwerkinitiatieven en de contactpersoon voor de 
subsidieaanvraag; 
- voorstelling van de vereniging (de in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerde oprichtingsakte en eventuele latere wijzigingsakten, statuten, samenstelling 
bestuur, werkingsverslag van het voorbije jaar, financieel verslag);  
- Een eigendomstitel waaruit blijkt dat men de werken mag uitvoeren; 
- voorstelling van het project waarin de noodzaak van een subsidie wordt aangetoond;  
- minimaal een schets van de geplande werken; Een raming van de kosten verdeeld 
over volgende categorieën op het door de gemeente ter beschikking gestelde formulier: 
1. Kosten voor het opstellen van een erfpacht; 
2. Ereloon van de architect; 
3. Notariskosten; 
4. Ruwbouw; 
5. Isolatie en ventilatie; 
6. Dakwerken; 
7. Buitenschrijnwerk; 
8. Elektriciteit en verlichting; 
9. Sanitair; 
10. Interieurafwerking; 
11. Keuken; 
12. Binnenschrijnwerk; 
13. Rondom het lokaal; 
14. Varia; 
- Een ruime planning voor de uitvoering van de werken gespreid over vijf jaar; 
- Indien noodzakelijk toelating van de eigenaar; 
- De jaarrekening van de vereniging, indien deze niet beschikbaar is een document 
waaruit de financiële situatie van de vereniging blijkt; 
- Een financiële prognose van het project, waarin een afweging gemaakt wordt tussen 
de te verwachten inkomsten en uitgaven; 
- Bewijzen dat de aanvraag voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden; 
- Een kopie van de laatst uitgevoerde keuring van elektriciteit, gas en mazoutketel; 
- Indien het gaat over werken met betrekking tot de brandveiligheid, dienen deze 
werken aangetoond te worden op basis van het vijfjaarlijks controle verslag van de 
brandweer; 



Indien men in aanmerking wil komen voor het principe ‘gedeeld gebruik’ toont men schriftelijk  
aan dat alle participerende jeugdwerkinitiatieven gehuisvest zijn onder één dak en  dat zij 
volwaardig (ook financieel) deelnemen aan het bouwproject (conform artikel 1.1).  
Bij de aanvraag voor nieuwbouw of bij de plaatsing van een niet verankerde constructie zijn 
bijkomende documenten noodzakelijk:  
• Een kopie van de bouwvergunning of het dossiernummer indien de bouwaanvraag 
nog in behandeling is. 
Bij de aanvraag voor aanpassingswerken zijn bijkomende documenten noodzakelijk: 
• Indien een bouwvergunning noodzakelijk is: een kopie van de bouwvergunning of het 
dossiernummer indien de bouwaanvraag nog in behandeling is; 
• Indien een bouwvergunning niet noodzakelijk is: een plan van het gebouw en het 
terrein met een omschrijving van de uit te voeren werken. 
 
Ter beoordeling van het project kan het college van burgemeester en schepenen of de 
werkgroep  alle bijkomende informatie en/of documenten opvragen die het nuttig acht.  
Artikel 2.4.: Beoordeling:  
Een werkgroep met een afgevaardigde van de jeugddienst,  de technische dienst en een 
afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen beoordelen de aanvragen. 
De werkgroep beoordeelt de aanvragen op basis van: 
- Dringendheid en noodzakelijkheid van de werken; 
- Realiteit,  haalbaarheid en functionaliteit van het project; 
- Raming van de kosten verdeeld over de verschillende categorieën; 
- Aantal reeds toegestane aanvragen voor ondersteuning; 
- Gedeeld gebruik  
- Investeringen voor de verbetering van de brandveiligheid dienen aangetoond te 
worden op basis van het vijfjaarlijks verslag van de brandweer. Aankopen van blustoestellen, 
pictogrammen en noodverlichting kunnen enkel voor subsidiëring in aanmerking komen als 
aangetoond wordt dat deze door rechtmatig gebruik vervangen dienen te worden. Bij 
onrechtmatig gebruik of verlies staat de vereniging voor 100% in voor de aankoop; 
De werkgroep geeft een gunstig of ongunstig gemotiveerd advies aan het college van 
burgemeester en schepenen. Dit advies bevat eventueel technische voorwaarden en het 
maximum bedrag van de subsidie per geraamde categorie. Het college van burgemeester en 
schepenen  neemt een besluit en kan enkele noodzakelijke aanpassingen aan het dossier 
opvragen. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het besluit. Bij een ongunstig 
besluit of indien er extra aanpassingen worden gevraagd kan de aanvrager tot drie weken na 
de kennisgeving een gemotiveerd standpunt  aan het college van burgemeester en 
schepenen bezorgen. Deze neemt opnieuw een beslissing op basis van het advies van de 
werkgroep.  
De aanvrager en de jeugdraad worden van de beslissing op de hoogte gebracht uiterlijk 01 
oktober van het jaar X.  
Artikel 2.5.: Declaratie en voortgangsverslag:  
De declaratie en het indienen van het voortgangsverslag verloopt volgens onderstaand 
schema of tot dat het maximaal toegekende subsidiebedrag bereikt is. 
Jaar x: Goedkeuring van het subsidiebedrag door het college van burgemeester en 
schepenen. Zij  is bevoegd voor de uitvoering van het besluit.  
30 september jaar x + 1: Deadline declaratie en voortgangsverslag van de gemaakte kosten 
in de periode van 01 oktober jaar x tot 30 september jaar x + 1. Jaarlijkse goedkeuring door 
het college van burgemeester en schepenen.  
30 september jaar x + 2:  Deadline declaratie en voortgangsverslag van de gemaakte kosten 
in de periode van 01 oktober jaar x + 1  tot 30 september jaar x + 2. Jaarlijkse goedkeuring 
door het college van burgemeester en schepenen.  
30 september jaar x + 3: Deadline declaratie en voortgangsverslag van de gemaakte kosten 
in de periode van 01 oktober jaar x + 2  tot 30 september jaar x + 3. Jaarlijkse goedkeuring 
door het college van burgemeester en schepenen.  



30 september jaar x + 4: Deadline declaratie en voortgangsverslag van de gemaakte kosten 
in de periode van 01 oktober jaar x + 3  tot 30 september jaar x + 4. Jaarlijkse goedkeuring 
door het college van burgemeester en schepenen.  
30 september jaar x + 5: Laatste declaratie en voortgangsverslag van de gemaakte kosten in 
de periode van 01 oktober jaar x + 4  tot 30 september jaar x + 5. Jaarlijkse goedkeuring 
door het college van burgemeester en schepenen.  
Verlenging van de periode is enkel mogelijk met een grondige motivatie en na uitdrukkelijke 
goedkeuring van  het college van burgemeester en schepenen. 
Het voortgangsverslag omvat volgende elementen: een stand van zaken van het project (wat 
is er reeds gerealiseerd, welke stappen moeten nog uitgevoerd worden) en een link tussen 
de ingediende facturen en de uitgevoerde werken. Het verslag wordt ingediend op het door 
het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier.  
Hoofdstuk III: Jeugdinfrastructuur: Kleine investeringen met een kostenraming kleiner dan of 
gelijk aan 10 000,00 euro en groter dan 500,00 euro: 
Artikel 3.1.: Specificaties op het toepassingsgebied: 
Voor deze subsidie komen in aanmerking:  
- aanpassingswerken van de bestaande infrastructuur waarvan de kostenraming tussen € 
500,0 
en € 10 000,00 bedraagt.  
Een subsidie voor aanpassingswerken kan enkel toegekend worden aan erkende 
Hoogstraatse jeugdwerkinitiatieven die ofwel:  
een gebouw in eigendom hebben 
of  
een gebouw in erfpacht, in recht van opstal of een huurovereenkomst met een derde 
eigenaar van minimaal 9 jaar hebben.  
De werken dienen binnen het werkjaar gefactureerd te worden. Een werkjaar loopt van 01 
oktober tot 30 september.  
Een jeugdwerkinitiatief dat een procedure heeft lopen voor een grote investering kan tijdens 
deze procedure geen aanspraak maken op een subsidie voor kleine investeringen.  
Voor betoelaging komen enkel kosten in aanmerking, die onlosmakelijk verbonden zijn aan 
het lokaal of terrein. Een toelage kan niet aangewend worden voor verfraaiingswerken zoals 
bijvoorbeeld: schilderwerken, behang, het aanbrengen van spots, het plaatsen van een toog, 
...  
Artikel 3.2.: Toelage:  
Binnen de perken van het beschikbare krediet kunnen toelagen uitgekeerd worden die 
maximaal 50 % van de in aanmerking genomen werkelijk gemaakte kosten bedragen, voor 
zover deze effectief met facturen bewezen kunnen worden. De subsidie is  maximaal 55% 
van de totale kosten bij gedeeld gebruik.  
 
Investeringen die gemaakt worden ter verbetering van de brandveiligheid en de 
toegankelijkheid worden voor 100% gesubsidieerd. 
De subsidie per jeugdwerkinitiatief kan het maximum van € 5 000,00 per werkjaar niet 
overschrijden. Indien de kredieten ontoereikend zijn, zal het subsidiebedrag procentueel 
worden verlaagd tot het beschikbaar krediet verdeeld is over de aanvragen. 
Een jeugdwerkinitiatief kan binnen een periode van 10 jaar meerdere aanvragen doen voor 
kleine investeringen, de totale uitgekeerde subsidie kan het bedrag van € 10 000,00 per 
jeugdwerkinitiatief niet overschrijden. Bij gedeeld gebruik is t dit maximum bedrag v € 12 
500,00 per jeugdwerkinitiatief.  
De aanvragers dienen de te maken kosten te pre- financieren.  
Na berekening van de subsidie jeugdinfrastructuur kleine investeringen met een 
kostenraming kleiner of gelijk aan 10.000 euro en groter dan 500 euro wordt, indien er 
overschotten zijn van dit budget, het resterende deel overgeheveld naar de basis- en 
werkingssubsidies jeugd.  
Artikel 3.3.: Aanvraagprocedure: 



De vereniging dient voor 30 september van het jaar X een aanvraag voor betoelaging in te 
dienen bij het gemeentebestuur van Hoogstraten. 
De aanvraag is volledig als volgende zaken in het dossier zijn opgenomen: 
- Naam en adres van de vereniging en de contactpersoon van de subsidieaanvraag; 
- Kostenraming op basis van drie prijsoffertes; 
- Indien noodzakelijk toelating van de eigenaar; 
- Indien een bouwvergunning noodzakelijk is: een kopie van de bouwvergunning of het 
dossiernummer indien de bouwaanvraag nog in behandeling is; 
- Indien een bouwvergunning niet noodzakelijk is: een plan van het gebouw en het 
terrein met een omschrijving van de uit te voeren werken;  
- Indien het gaat over werken met betrekking tot de brandveiligheid, dienen deze 
werken aangetoond te worden op basis van het vijfjaarlijks controle verslag van de 
brandweer; 
- Een kopie van de laatst uitgevoerde keuring van elektriciteit, gas en mazoutketel; 
- Bewijzen dat de aanvraag voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden. 
Indien men in aanmerking wil komen voor het principe ‘gedeeld gebruik’ toont men schriftelijk  
aan dat alle participerende jeugdwerkinitiatieven gehuisvest zijn onder één dak en  dat zij 
volwaardig (ook financieel) deelnemen aan het bouwproject (conform artikel 1.1).  
 
Ter beoordeling van het project kan het college van burgemeester en schepenen of de 
werkgroep  alle bijkomende informatie en/of documenten opvragen die het nuttig acht.  
Artikel 3.4.: Beoordeling: 
Een werkgroep met een afgevaardigde van de jeugddienst,  de technische dienst of een 
persoon met praktische ervaring afhankelijk van de soort werken die uitgevoerd worden. (Vb: 
brandweer indien de werken betrekking hebben op brandveiligheid)   
De werkgroep beoordeelt de aanvragen op basis van: 
- Dringendheid en noodzakelijkheid van de werken; 
- Realiteit en haalbaarheid van het project; 
- De werken dienen binnen het werkjaar (01 oktober tot 30 september) afgerond te 
worden; 
- Kostenraming op basis van drie prijsoffertes; 
- Investeringen voor de verbetering van de brandveiligheid dienen aangetoond te 
worden op basis van het vijfjaarlijks verslag van de brandweer. Aankopen van blustoestellen, 
pictogrammen en noodverlichting kunnen enkel voor subsidiëring in aanmerking komen als 
aangetoond wordt dat deze door rechtmatig gebruik vervangen dienen te worden. Bij 
onrechtmatig gebruik of verlies staat de vereniging voor 100% in voor de aankoop. 
- Aantal reeds toegestane aanvragen voor ondersteuning.  
De werkgroep geeft een gunstig of ongunstig gemotiveerd advies aan het college van 
burgemeester en schepenen. Dit advies bevat eventueel technische voorwaarden en het 
maximum bedrag van de subsidie per geraamde categorie. Het college van burgemeester en 
schepenen  neemt een besluit  en kan enkele noodzakelijke aanpassingen aan het dossier 
opvragen. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het besluit. Bij een ongunstig 
besluit of indien er extra aanpassingen worden gevraagd kan de aanvrager tot drie weken na 
de kennisgeving een gemotiveerd standpunt  aan het college van burgemeester en 
schepenen bezorgen. Deze neemt opnieuw een beslissing op basis van het advies van de 
werkgroep.  
Artikel 3.5.: Declaratie en verslag: 
De declaratie en het indienen van het verslag verloopt volgens onderstaand schema:  
Jaar x: Goedkeuring subsidieaanvraag voor kleine investeringen door het college van 
burgemeester en schepenen.  
30 september jaar X +1: Deadline declaratie en verslag van de gemaakte kosten in de 
periode van 01 oktober jaar x tot 30 september jaar x + 1. Goedkeuring door het college van 
burgemeester en schepenen.  
Verlenging van de periode is niet mogelijk. Indien de termijn verstreken is en de werken nog 
niet zijn uitgevoerd dient men een nieuwe aanvraag in te dienen. 



In het verslag wordt een omschrijving gegeven van de uitgevoerde werken en een link 
tussen de ingediende facturen en de uitgevoerde werken.  
Hoofdstuk IV: Onrechtmatigheden 
Artikel 4.1.: 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit 
reglement niet werden nageleefd, kan het college van Burgemeester en schepenen 
beslissen geen bijdrage toe te kennen, of de al uitgekeerde bedragen terug te vorderen. 
Artikel 4.2.: Controle 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen (B.S. 06 december 1983) is van toepassing op dit 
reglement. Deze wet geeft aan het gemeentebestuur het recht op informatie en financiële 
controle over de begroting en de rekening van de aanvrager. Het gemeentebestuur heeft het 
recht om ter plaatse de aanwending van de toelage te controleren. De aanvrager verbindt er 
zich toe om de bewijsstukken van aanwending van de toelage voor te leggen op eenvoudig 
verzoek van het gemeentebestuur. 
Hoofdstuk V: Inwerkingtreding  
Artikel 5.1.: 
Dit reglement heft het subsidiereglement jeugdinfrastructuur zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad d.d. 21 november 2011 op. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 
2017. 
 


