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- - - - - 

 
4. Aanpassing premiereglement ‘investeringspremie voor renovatie- en/of herstellingswerken 
aan jeugdlokalen’. 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
KSA Tijlsbond staat op de lijst voor de groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie West-
Vlaanderen. Voor 18 december 2015 moet definitief bevestigd worden of doorgegaan wordt 
met de aankoop van zonnepanelen.  
 
Conform artikel 4 van het premiereglement ‘investeringspremie voor renovatie- en/of 
herstellingswerken aan jeugdlokalen’, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 24 
oktober 2013, is het niet mogelijk de aankoop van zonnepanelen in te brengen in het 
renovatiedossier. Artikel 4 stipuleert: 
Art. 4. - Kosten die gemaakt zijn voor de opwekking en aanwending van alternatieve 
energievormen kunnen niet in aanmerking komen voor subsidie via dit premiereglement en 
dienen te gebeuren via het premiereglement aangaande de opwekking en de aanwending 
van alternatieve energievormen. 
 
Het premiereglement aangaande de opwekking en de aanwending van alternatieve 
energievormen is echter niet meer in voege sinds 2014. Dit betekent dat de KSA in de 
onmogelijkheid verkeert om een premie aan te vragen voor de aankoop van de 
zonnepanelen. 
 
Er wordt voorgesteld om artikel 4 uit het premiereglement investeringen jeugdlokalen – 
renovatie- en/of herstellingswerken te schrappen - aangezien het premiereglement waarnaar 
verwezen wordt niet meer bestaat - zodat de KSA via dit premiereglement toch een subsidie 
kan aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen. 
 
Op 1 november 2015 bracht de jeugdraad een positief advies uit omtrent de voorgestelde 
wijziging. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 10 november 2015 
akkoord te gaan om het artikel 4 uit het premiereglement ‘investeringspremie voor renovatie- 
en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen’ te schrappen en de voorzitter van de 
gemeenteraad te verzoeken dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 3 december 
2015. 
 



In het kader van de lees- en hanteerbaarheid is het aangewezen om het integrale 
retributiereglement ter goedkeuring voor te leggen en niet enkel de aanpassingen. Hiermee 
kan alsdan de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 worden opgeheven, wat de 
rechtszekerheid dient. 
 
Artikel 43, § 2, 2° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het vaststellen 
van gemeentelijke reglementen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen  
 
Art. 1 -  Het premiereglement ‘investeringspremie voor renovatie- en/of herstellingswerken 
aan jeugdlokalen’, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013, op te 
heffen met ingang van heden. 
 
Art. 2. - Onderstaand premiereglement ‘investeringspremie voor renovatie- en/of 
herstellingswerken aan jeugdlokalen’ met ingang van heden goed te keuren. Het 
premiereglement eindigt op 31 december 2019. 
 
 
PREMIEREGLEMENT ‘INVESTERINGSPREMIE VOOR RENOVATIE- EN/OF 
HERSTELLINGSWERKEN AAN JEUGDLOKALEN’ 
 

Art. 1. - Aan het bij de jeugdraad aangesloten Deerlijks jeugdwerkinitiatief wordt een 
premie toegekend voor renovatie- en/of herstellingswerken aan hun op het grondgebied 
van de gemeente gelegen en voor reguliere werking gebruikte jeugdlokalen onder de bij 
dit besluit gestelde voorwaarden. 

 
Art. 2. - Om voor betoelaging in aanmerking te komen dienen de renovatie- en/of 
herstellingswerken ofwel: 
- de veiligheid (brandveiligheid, stevigheid, elektrische installatie, inbraak- en 

vandalismebeveiliging etc.); 
- de toegankelijkheid; 
- de nutsvoorziening (met aandacht voor sanitair en hygiëne); 
- de duurzaamheid; 
- de verfraaiing; 
van het jeugdlokaal te verbeteren, waarbij de bovenstaande rangorde prioriteitsbepalend 
is. 

 
Art. 3. - Kosten die niet in aanmerking komen voor betoelaging zijn: 
- gewone onderhoudskosten; 
- kosten voor los meubilair; 
- luxe-uitvoeringen. 
Deze opsomming geldt ten exemplatieve titel. 

 
Art. 4. - De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- en/of 
herstellingswerken zoals vermeld onder artikel 2. 
- Indien het budget ontoereikend is om alle aanvragen te betoelagen, wijst het college 

van burgemeester en schepenen de betoelaging toe aan de hand van de 
prioriteitsvolgorde in artikel 2 beschreven of eventueel aan de hand van een 
budgetwijziging. 

- Indien er na het definitief toekennen van de investeringspremie voor renovatie- en/of 
herstellingswerken aan jeugdlokalen nog budget beschikbaar is op het hiervoor 
voorziene krediet,  wordt het saldo van dit krediet aangewend voor de betoelaging 
van de aanvragen voor aankoop van kampmaterialen. 

 



Art. 5. - De aanvraag tot principiële toekenning van de investeringspremie dient vóór 20 
februari gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen op het 
daartoe voorgeschreven aanvraagformulier. 
Bij de aanvraag dient gevoegd te worden: 
- een beschrijving van de geplande werken met een timing van uitvoering; 
- een gedetailleerde kostenraming van de werken of bestekken; 
- indien het erkende en bij de jeugdraad aangesloten Deerlijks jeugdwerkinitiatief geen 

eigenaar is van de lokalen, een kopie van de (gebruiks)overeenkomst met de 
eigenaar die garandeert dat de aanvrager nog minstens 5 jaar over het lokaal kan 
beschikken. 

 
Art. 6. - Uiterlijk twee maanden na de indiening van het volledige principe-
aanvraagdossier brengt het college van burgemeester en schepenen de aanvrager 
schriftelijk op de hoogte van de subsidieerbaarheid van het voorgestelde dossier, na 
advies ingewonnen te hebben van de gemeentelijke jeugdraad. 

 
Art. 7. - Na het einde van de renovatie- en/of herstellingswerken dient vóór 1 november 
de aanvraag voor definitieve toekenning van de premie aan het college van 
burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven 
aanvraagformulier. 
Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden: 
- de voor echt verklaarde facturen; 
- het betalingsbewijs van deze facturen. 

 
De bevoegde diensten kunnen vervolgens een plaatsbezoek doen om vast te stellen of 
de werken effectief worden uitgevoerd. 

 
Art. 3. - Dit toelagereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
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