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8. Jeugd - premiereglement kinderboerderij - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement ‘kinderboerderij’ werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 
februari 2013 en eindigt op 31 december 2013. 
 
De kinderboerderij Bokkeslot is een attractiepool geworden binnen onze gemeente en geeft 
mee vorm aan de gemeentelijke jeugdwerking. Ook het onderwijs benut haar educatieve luik.  
Het is een initiatief dat ondersteuning verdient om de werking te continueren.  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 juli 2013 het 
premiereglement ‘kinderboerderij’ 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 ‘kinderboerderij’ 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 ‘kinderboerderij’ gaat in op 1 januari 2014 en eindigt 
op 31 december 2019. 
 

PREMIEREGLEMENT ‘KINDERBOERDERIJ’ 
 
Art. 1. - De gemeente verleent een jaarlijkse premie van 31.440 euro aan de 
kinderboerderij Bokkeslot. 

 
Art. 2. - De kinderboerderij dient de in artikel 1 vermelde premie aan te wenden voor het 
maatschappelijk doel vermeld in haar statuten. 

 



Art. 3. - De in artikel 1 vermelde premie wordt aan de kinderboerderij toegekend onder 
volgende cumulatief te vervullen voorwaarden: 
1. in de algemene vergadering van de kinderboerderij zetelt naast de schepen van 

jeugd een gemeenteraadslid van elk van de in de gemeenteraad zetelende politieke 
partijen; 

2. in de raad van bestuur van de kinderboerderij zetelt de schepen van jeugd 
ambtshalve; 

3. de kinderboerderij dient zowel in de gemeentelijke jeugdraad als in de gemeentelijke 
milieuraad een vertegenwoordiger van haar raad van bestuur af te vaardigen; 

4. de kinderboerderij dient jaarlijks haar begroting en haar rekening, onmiddellijk na hun 
vaststelling, aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen. 
Vóór 15 oktober van elk jaar dient een ontwerp van begroting voor het volgende jaar 
voorgelegd te worden. 
De kinderboerderij dient de eventueel daarop door het college van burgemeester en 
schepenen geformuleerde opmerkingen aan haar eerstvolgende raad van bestuur en 
algemene vergadering mee te delen; 

5. de kinderboerderij maakt de verslagen van elke raad van bestuur en algemene 
vergadering over aan het college van burgemeester en schepenen; 

6. de kinderboerderij dient elke klasgroep van alle Deerlijkse scholen eenmaal per jaar 
een gratis bezoek aan te bieden met dien verstande dat de materiaalkost van de 
activiteiten kan doorgerekend worden. Een dergelijk bezoek dient geregeld te worden 
via het vigerende registratiesysteem. 
De kinderboerderij dient deze bezoekmogelijkheden en de (vernieuwde) 
‘pedagogische projecten’ bekend te maken bij het betrokken onderwijzend personeel; 

7. de kinderboerderij dient binnen haar werking speelpleinwerking Kerekewere! als 
bevoorrechte partner te beschouwen. Daartoe worden initiatieven ontwikkeld en/of 
verder gezet o.a. de gezamenlijke organisatie van boerderijkampen in de 
vakantieperiode, de organisatie van een animatorencursus voor begeleiders in functie 
van de bezoeken van kinderen van het speelplein; 

8. de kinderboerderij werkt vanuit haar milieu-educatieve functie mee aan de educatieve 
projecten georganiseerd door de gemeente. 
De kinderboerderij wordt betrokken bij het beheer van de gemeentelijke 
milieugebieden. Daartoe dient de kinderboerderij zijn coördinator en een lid van haar 
raad van bestuur af te vaardigen op de werkvergaderingen met Constructief en/of 
Natuurpunt. 

 
Art. 4. - De gemeente kan, bovenop de in artikel 1 vermelde premie, een jaarlijkse premie 
van maximum 2.500 euro verlenen aan de kinderboerderij voor het ontwikkelen van 
nieuwe (meerjarige) projecten of om bestaande projecten verder uit te werken. 

 
Art. 5. - Om voor toekenning van de in artikel 4 vermelde premie in aanmerking te komen 
dient de kinderboerderij een principiële aanvraag aan het college van burgemeester en 
schepenen te richten met een omschrijving van het voorgenomen project of de verdere 
uitwerking van een bestaand project, vergezeld van zijn kostenraming en een timing van 
uitvoering. 
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het voorgenomen project of de 
verdere uitwerking van een bestaand project op zijn inpasbaarheid in het gemeentelijk 
jeugd-, milieu- en educatief beleid waarop al dan niet een principiële toezegging van 
premie volgt. 

 
Art. 6. - Om de premie te bekomen dient de kinderboerderij bij het college van 
burgemeester en schepenen vóór 15 oktober zijn definitieve aanvraag tot premie in, 
vergezeld van de nodige documenten waaruit de gedane kosten blijken alsook de 
betaling ervan. De aldus bewezen kosten worden integraal betoelaagd met een 
maximum van 2.500 euro. 



 
Art. 7. - De kinderboerderij kan de in artikel 4 vermelde premie slechts bekomen op 
voorwaarde dat de in artikel 1 vermelde premie bekomen wordt. 

 
Art. 2. - Dit premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
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