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3.8 Energiesubsidie 
 
3.8.1 Wat 
Een tussenkomst in de gemaakte energiekosten (elektriciteit, gas en stookolie) van de erkende 
jeugdwerkinitiatieven voor het gebruik van het gebouw of lokaal waarin de gewone activiteiten van het 
jeugdwerkinitiatief plaatsvinden.  
 
3.8.2 Voorwaarden 
1. Het betreft de energiekosten van een erkend jeugdwerkinitiatief. 
2. Voor de energiesubsidies komen de energiekosten in aanmerking die: 

- gedurende het voorbije kalenderjaar betaald werden; 
- door de jeugdvereniging zelf gedragen en betaald werden; 
- betrekking hebben op het gebouw of de lokalen waarin de gewone activiteiten van het 
jeugdwerkinitiatief plaatsvinden.  

 
3.8.3 Bedrag 
De tussenkomst per jeugdwerkinitiatief wordt berekend op basis van een verdeelsleutel.  
Deze verdeelsleutel wordt toegepast op het totaal voorziene krediet voor de energiesubsidies binnen het 
gemeentebudget. 
De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de gemaakte energiekosten voor gas, 
elektriciteit en stookolie van de afgelopen zes jaar, waarbij de hoogste en de laagste waarde per type verbruik 
buiten beschouwing worden gelaten.  
 
3.8.4 Aanvraag 
De aanvraag wordt vóór 1 maart ingediend bij de dienst jeugd en omvat: 
- het ingevulde aanvraagformulier “tussenkomst energiekosten” 
- de eindafrekening per type verbruik 
 
 
3.9 Subsidie voor onderhoudswerken aan gebouwen 
 
3.9.1 Wat 
Een tussenkomst aan erkende jeugdwerkinitiatieven voor werken in functie van beheer en onderhoud van het 
gebouw of de lokalen waarin de gewone activiteiten van het jeugdwerkinitiatief plaatsvinden.   
 
3.9.2 Procedure 
Vóór 30 november wordt het aanvraagformulier bezorgd aan de dienst jeugd. 
Adviescel jeugdinfra onderzoekt alle aanvragen en bepaalt in overleg met de dienst jeugd welke aanvragen in 
aanmerking zullen genomen worden, binnen de op het gemeentebudget voorziene middelen voor beheer en 
onderhoud jeugdwerkinfrastructuur. In het najaar kan een bijsturing gebeuren in functie van de vordering van 
de geplande werken en mogelijke nieuwe noden.  
 
Vóór 1 maart wordt het jeugdwerkinitiatief op de hoogte gebracht van de beslissing met betrekking tot de 
aanvraag (o.a. goedkeuring, weigering, motivering, toegestane bedrag,…). 
 
Voor de goedgekeurde werken wordt in overleg met het jeugdwerkinitiatief, de dienst jeugd en de adviescel 
jeugdinfra een te volgen procedure voor de uitvoering (zelf of in opdracht) en betaling (bestelbon via gemeente 
of terugbetaling) van de goedgekeurde werken overeengekomen.  
Hierbij wordt rekening gehouden met alle wettelijke bepalingen (wetgeving overheidsopdrachten,  BBC, ...). 
 
Na akkoord over de te volgen procedure kan het werk worden uitgevoerd.  
 
Indien het jeugdwerkinitiatief zelf betalingen heeft uitgevoerd in functie van de goedgekeurde werken en 
volgens de afgesproken procedure, worden deze na voorlegging van de factuur met betaalbewijs terugbetaald.  


