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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 8 oktober 2020 - Openbare zitting

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Andy Vandoorne, 
Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, 
Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig: Caroline Seynhaeve, raadslid
Verontschuldigd:

Vaststellen van het reglement over terugbetalen van lidgeld aan leden van jeugdwerkingen 
in het kader van het relanceplan COVID-19

Bevoegdheid » Decreet Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41.
Juridische grond » Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de 

noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en 
m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2020 over goedkeuren van het 
relanceplan ter ondersteuning van door de coronacrisis getroffen sectoren en 
doelgroepen.

Feiten, context en 
argumentatie

» Het lidgeld voor verenigingen en hobby’s van de kinderen neemt vaak een 
grote hap uit het gezinsbudget. De gemeente wil financiële steun bieden aan 
burgers met als doel hen te stimuleren om kinderen en jongeren in te 
schrijven in een Ledegemse jeugdwerking tijdens het werkjaar 2020 - 2021.

» Door gezinnen te stimuleren om te blijven investeren in de vrijetijdsbeleving 
van hun kinderen, helpen we ook de jeugdverenigingen en de verenigingen 
met een jeugdwerking vooruit.

» De terugbetaling gebeurt onder de vorm van een Ledegembon zodat ook de 
lokale economie gestimuleerd wordt.

Advies » Overleg van 18 juni 2020 met de Ledegemse jeugdwerkingen.
Financiële gevolgen » De uitgaven worden geraamd op € 32.000,00 en worden gefinancierd via het 

Vlaams noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het reglement over terugbetalen van lidgeld aan leden van jeugdwerkingen in het 
kader van het relanceplan COVID-19 vast te stellen.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 4
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst vrije tijd: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
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» vermelding van de publicatiedatum.
» dienst vrije tijd: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst vrije tijd: het bekendmakingsregister invullen.
» financieel directeur: de subsidie inschrijven op algemene rekening 7401/4 

beleidsveld 0010, economische sectorcode 300.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur;
» Ledegemse jeugdwerkingen.

REGLEMENT OVER TERUGBETALEN VAN LIDGELD AAN LEDEN VAN 
JEUGDWERKINGEN IN HET KADER VAN HET RELANCEPLAN COVID-19

l. Algemene bepalingen
Artikel.1.- De gemeente wil - in het kader van de relance na corona - financiële 
steun bieden aan burgers met als doel hen te stimuleren om kinderen en 
jongeren in te schrijven in een Ledegemse jeugdwerking tijdens het werkjaar 
2020-2021.
Artikel.2.- Deze financiële steun zal gegeven worden in de vorm van een 
Ledegembon om zodoende ook de lokale economie te ondersteunen.
Artikel.3.- Dit reglement heeft als doelstelling om de voorwaarden en procedure 
hieromtrent te bepalen zowel naar de vereniging als naar de burger toe.
Artikel.4.- ln dit reglement wordt onder een Ledegemse jeugdwerking verstaan:
- een erkende, Ledegemse jeugdvereniging; 
- een erkende, Ledegemse cultuur- of sportvereniging met een uitgebouwde 
jeugdwerking;
- een erkende, Ledegemse muziek-, kunst- of techniekacademie.
Muziekverenigingen komen niet in aanmerking voor deze terugbetaling omdat 
kinderen die ingeschreven zijn in een muziekvereniging, reeds terugbetaling 
ontvangen via het inschrijvingsgeld van de academie.

ll. Voorwaarden
Artikel.5.- Het betreft inschrijvingsgeld voor een jaarlijkse of halfjaarlijkse werking 
(en dus niet voor een kamp, een korte lessenreeks of een workshop).
Artikel.6.- Het inschrijvingsgeld bedraagt minstens € 10,00.
Artikel.7.- De jeugdwerkingen van wie de leden in aanmerking komen voor 
terugbetaling van het lidgeld, verhogen in het werkjaar 2020-2021 het lidgeld niet 
voor de doelgroepen die in aanmerking komen.
Artikel.8.- De jeugdwerkingen communiceren duidelijk aan de gemeente in 
verband met de afbakening van de doelgroep binnen hun vereniging. In geen 
geval komen leden die betaald worden om de activiteit te beoefenen in 
aanmerking voor terugbetaling.
Artikel.9.- Enkel kinderen/jongeren gedomicilieerd in Ledegem komen in 
aanmerking voor deze terugbetaling.

III. Bepalingen van de terugbetaling
Artikel.10.- Het bedrag van de terugbetaling bedraagt: 
- € 10,00 voor lidgelden van € 10,00 tot € 100,00;
- € 20,00 voor lidgelden vanaf € 100,00.
Artikel.11.- De terugbetaling gebeurt onder de vorm van een Ledegembon die per 
post verstuurd wordt op naam van het kind/de jongere naar het opgegeven 
domicilieadres.
Artikel.12.- De terugbetalingen kunnen gecumuleerd worden voor een kind dat in 
meerdere jeugdwerkingen ingeschreven is. Inschrijvingsgelden cumuleren binnen 
één vereniging kan niet. 

IV. Procedure
Artikel.13.- De jeugdwerking bezorgt de lijst met de ingeschreven 
kinderen/jongeren die in aanmerking komen via het voorziene sjabloon aan de 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0743-4959-8945-4935.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0743495989454935


Vaststellen van het reglement over terugbetalen van lidgeld aan leden van jeugdwerkingen in het kader van het relanceplan COVID-19 3/3

gemeente. Deze lijst bevat minstens naam, voornaam, geboortedatum, betaald 
lidgeld, domicilieadres, mailadres en details over de afdeling/groep waarin het 
kind/de jongere is ingeschreven (indien van toepassing).
Artikel.14.- De verantwoordelijke van de jeugdwerking verklaart op eer dat de 
lijst geen betaalde leden/spelers bevat.
Artikel.15.- Er zijn twee indiendata: 31 oktober 2020 voor de inschrijvingsperiode 
van september 2020 en 28 februari 2021 voor de inschrijvingsperiode januari 
2021. 
Artikel.16.- Het versturen van de Ledegembon gebeurt door de gemeente voor de 
inschrijvingen van het najaar 2020 vóór 31 december 2020 en voor de 
inschrijvingen van voorjaar 2021 vóór 30 april 2021. 

V. Controle
Artikel.17.- Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde 
controleren of de aangeleverde lijst van de vereniging correct is. Als blijkt dat een 
jeugdwerking onjuiste gegevens heeft verstrekt waardoor onterecht een 
Ledegembon uitgereikt werd, kan het college van burgemeester en schepenen de 
terugbetaling van de Ledegembon vragen aan de jeugdwerking in kwestie.
Artikel.18.- In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het 
college van burgemeester en schepenen.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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