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28. Jeugd - premiereglement aankoop kampmateriaal - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement ‘aankoop kampmateriaal’ werd goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 26 januari 2012 en eindigt op 31 december 2013. 
 
Tijdens de 2 voorbije jaren maakte dit premiereglement het voor jeugdwerkinitiatieven reeds 
mogelijk om verder te investeren in kampmateriaal. 
 
Gezien het voor de werking van jeugdwerkinitiatieven belangrijk is om te kunnen beschikken 
over een kwalitatief en veilig kampmateriaal, is het aangewezen om het premiereglement 
‘aankoop kampmateriaal’ verder aan te houden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 juli 2013 het 
premiereglement ‘aankoop kampmateriaal’  overlopen en is van oordeel dat aan dit 
reglement geen wijzigingen of aanpassingen dienen te gebeuren en het bijgevolg 
ongewijzigd kan behouden blijven. 
 
De jeugdraad heeft het premiereglement ‘aankoop kampmateriaal’ besproken in zijn 
vergadering van 8 september 2013 en heeft hierover positief advies uitgebracht. 
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te 
stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
premiereglement goed te keuren. 
 
Art. 1. - Onderstaand premiereglement ‘aankoop kampmateriaal’ gaat in op 1 januari 2014 
en eindigt op 31 december 2019. 
 

PREMIEREGLEMENT ‘AANKOOP KAMPMATERIAAL’ 
 

Art. 1. - Aan het bij de jeugdraad aangesloten Deerlijks jeugdwerkinitiatief wordt een 
premie toegekend voor aankoop van kampmateriaal onder de bij dit besluit gestelde 
voorwaarden. 

 



Art. 2. - Om voor betoelaging in aanmerking te komen dient het aan te kopen materiaal 
duurzaam te zijn en hiermee wordt o.m.verstaan: 
- tenten en tentzeilen 
- kookmateriaal 
- sjorhout 
Deze opsomming geldt ten exemplatieve titel. 

 
Art. 3. - Gewone onderhouds- of herstellingskosten van het kampmateriaal komen niet in 
aanmerking voor betoelaging. 

 
Art. 4. - De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de aangekochte 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 aan te kopen kampmaterialen; 
- een gedetailleerde kostenraming  van de aan te kopen kampmaterialen. 

 
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.  
De principiële beslissing betreffende de subsidieerbaarheid van het voorgestelde dossier 
houdt niet in dat de premie ook definitief zal toegekend en uitbetaald worden daar deze 
aspecten afhankelijk zijn van het voorradig zijn van een saldo op het krediet, voorzien 
voor betoelaging van renovatie- en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen na het 
definitief toekennen ervan, zoals vermeld in artikel 8 van huidig premiereglement. 

 
Art. 7. - De aanvraag voor definitieve toekenning van de investeringspremie voor 
aankoop van kampmaterialen dient vóór 1 november 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 aangekochte materialen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld onder artikel 2. 
 
Art. 8. - Voor de definitieve toekenning van de investeringspremie voor aankoop van 
kampmaterialen is volgende regeling voorzien: 
- indien blijkt dat er, na het definitief toekennen van de investeringspremie voor 

renovatie- en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen, nog budget op het daarvoor 
voorziene krediet beschikbaar is, wordt dit saldo aangewend voor de aanvragen voor 
aankopen van kampmateriaal; 

- indien na het definitief toekennen van de investeringspremie voor renovatie- en/of 
herstellingswerken aan jeugdlokalen, het saldo van het voor deze premie voorziene 
krediet ontoereikend is om alle aanvragen van kampmateriaal te betoelagen, wijst het 
college van burgemeester en schepenen de betoelaging toe aan de hand van de 
evenredigheidsregel; 

- indien na de definitieve toekenning van de investeringspremie voor renovatie- en/of 
herstellingswerken aan jeugdlokalen, het hiervoor voorziene krediet op het budget 
volledig uitgeput is, komen aanvragen voor aankoop van kampmateriaal niet meer in 
aanmerking voor een premie. 

 



Art. 2. - Dit premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
 
 
De secretaris       De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Trees Longueville     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
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