De gemeenteraad
Besluit

2021_GR_00412 Reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns
plaatselijke jeugdwerkinitiatieven - Wijziging
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 21 december 2021
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van
Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters,
ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi
De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli
Yüksel; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van
Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De
Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn;
mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Bert Misplon;
mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer
Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van
Bignoot; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden
Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Elke Decruynaere

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief en het nieuwe
subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad
van 26 januari 2021, werd ook het reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer
voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven gewijzigd zodat deze reglementen
complementair zijn.
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Om complementair te zijn aan het erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven (zoals
goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 januari 2021) past de Stad de titel van het
subsidiereglement, het doel, de definities, de doelgroep en toepassingsgebied en de procedure
aan.
Voormelde wijzigingen aan het subsidiereglement treden in werking vanaf 1 januari 2022.
De Jeugddienst is belast met de uitvoering van het reglement.

Bijgevoegde bijlage(n):




Subsidiereglement Kampvervoer gecoördineerde versie
Subsidiereglement Kampvervoer gecoördineerde versie met markeringen
te wijzigen reglement kampvervoer

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:





38 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke;
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De
Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Tine De Moor; Stijn De Roo; Mattias De
Vuyst; Anita De Winter; Elke Decruynaere; Hafsa El -Bazioui; Yeliz Güner; Alana Herman;
Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Yüksel Kalaz; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon;
Christophe Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte; Sami Souguir; Annelies Storms;
Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Jef
Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Veli Yüksel
0 stem(men) tegen:
8 onthouding(en): Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Caroline Persyn; Gert Robert; Els
Roegiers; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Sandra Van Renterghem

Artikel 1:
Wijzigt titel van het reglement betreffende het Subsidiereglement voor kampvervoer voor
eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari
2015, als volgt:
"Subsidiereglement voor kampvervoer voor gesubsidieerde activiteitenwerkingen, open
werkingen en vakantiekampinitiatieven."
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.
Artikel 2:
Wijzigt artikel 1 van het Subsidiereglement voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke
jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015, als volgt:
"De Stad Gent voorziet de mogelijkheid om kampvervoer tegen een verminderd tarief te
verlenen aan de door het college van burgemeester en schepenen gesubsidieerde
activiteitenwerkingen, open werkingen en vakantiekampinitiatieven."
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.
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Artikel 3:
Wijzigt artikel 2 van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, als volgt:
"Jeugd: kinderen en jongeren van 3 tot en met 30 jaar.
Jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor en door jeugd van
3
tot en met 30 jaar, in de vrije tijd, groepsgericht, onder educatieve begeleiding en ter
bevordering
van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige
basis.
Jeugdwerkinitiatieven: Jeugdwerkinitiatieven die gesubsidieerd worden via het
subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari
2021 of via het Subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 25 mei 2021.
Activiteitenwerking: jeugdwerkinitiatieven die op regelmatige basis activiteiten organiseren
voor kinderen en/of jongeren en die voornamelijk met een vaste groep ingeschreven leden
werkt.
Open werking: jeugdwerkinitiatieven gericht op ontmoeting waar kinderen en/of jongeren
zonder lidmaatschap kunnen participeren aan het aanbod.
Vakantiekampinitiatief: een door de Stad Gent erkend jeugdwerkinitiatief (conform het
‘Erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven’ zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van
25 januari 2021) dat een werking opzet in een internaatsverband en dat onder gekwalificeerde
begeleiding aangepaste speelkansen biedt tijdens de schoolvakantie."
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.
Artikel 4:
Wijzigt artikel 3 van het Subsidiereglement voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke
jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015, als volgt:
"Voor het kampvervoer tegen verminderd tarief komen enkel gesubsidieerde
activiteitenwerkingen, open werkingen en vakantiekampinitiatieven in aanmerking."
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.
Artikel 5:
Wijzigt artikel 6 van het Subsidiereglement voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke
jeugdwerkinitiatieven, als volgt:
" §1. Aanvraag
a. De aanvraag dient te gebeuren via https://stad.gent/kampvervoer of via het daartoe
voorziene aanvraagformulier ter beschikking gesteld door de Jeugddienst van de stad Gent.
§3. Betaling
g. Verenigingen gesubsidieerd als activiteitenwerking en die in het werkingsjaar voorafgaand
aan de aanvraag van het kampvervoer enkel een basissubsidie ontvingen worden vrijgesteld van
betaling. "
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.
Artikel 6:
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Subsidiereglement voor kampvervoer
voor erkende en gesubsidieerde activiteiten- en open werkingen, zoals gevoegd in bijlage.
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