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26. Jeugd - premiereglement kadervorming - aanpassing - goedkeuring

Aanleiding en context

De gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing van het premiereglement kadervorming goed te keuren. 

Motivering

Het premiereglement kadervorming werd in de gemeenteraadszitting van 28 november 2019 goedgekeurd en 
loopt af op 31 december 2020. Het reglement werd afgelopen jaar gescreend door de administratie en er wordt 
voorgesteld om een kleine aanpassing te doen in het reglement en om daarna het reglement te verlengen tot 31 
december 2025.

Oude versie:
Art. 5. - Maximumbedrag en berekening
Indien na toekenning van de premies kadervorming nog krediet op deze budgetsleutel beschikbaar is, wordt dit 
saldo overgemaakt aan VZW Kinderboerderij Bokkeslot.

Er wordt voorgesteld om deze zin te laten schrappen uit het premiereglement kadervorming.
Op de gemeenteraad van 28 mei 2020 werden een nieuwe premiereglement exploitatie en een nieuw 
premiereglement investeringen voor VZW Kinderboerderij Bokkeslot goedgekeurd. Bij de opmaak van deze 
nieuwe premiereglementen voor de kinderboerderij was er consensus dat het eventuele restsaldo van de premie 
kadervorming dan niet langer zou worden overgemaakt aan VZW Kinderboerderij Bokkeslot.



Het college van burgemeester en schepenen verzocht in zitting van 2 december 2020 de voorzitter van de 
gemeenteraad om de aanpassing en verlenging van het premiereglement kadervorming te agenderen op de 
gemeenteraad van 17 december 2020.

Juridische gronden

• Algemene basisbevoegdheid: Art. 40. § 3. Decreet Lokaal Bestuur
• Andere: premiereglement kadervorming, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 november 2019

Financiën

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Eenparig goedgekeurd

Artikel 1

De gemeenteraad besluit om de aanpassing en verlenging van volgend reglement goed te keuren:

PREMIEREGLEMENT KADERVORMING

Art. 1. – Duur premiereglement
Dit premiereglement gaat in vanaf 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025.

Art. 2. – Doel
Dit reglement heeft tot doel, via een individuele stimulans, jongeren aan te zetten tot het volgen van 
kadervorming en via deze vorming bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit van het plaatselijk jeugdwerk.

Art. 3. – Wat is kadervorming?
• Kadervorming is de samenhangende opleiding van de verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken 

die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.
• Kadervorming is erop gericht de kwaliteit van het jeugdwerk te verbeteren.
• Kadervorming wordt georganiseerd door de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Overheid, een erkende 

vormingsdienst/kaderschool of een erkend nationaal secretariaat/koepelorganisatie uit het jeugdwerk.

Een cursus komt in aanmerking voor het verkrijgen van een premie als hij minimaal 5 dagdelen duurt: 
voormiddag en/of namiddag en/of avond.

Art. 4. – Voor wie?
Elke Deerlijkse jongere vanaf 15 jaar, die een kadervormingscursus volgt en die actief is/wordt in de begeleiding 
van een jeugdwerkinitiatief, komt in aanmerking voor een premie voor de gevolgde cursus.

Jeugdwerkverantwoordelijken, die niet in Deerlijk wonen en na het volgen van een kadervormingscursus zich 
inzetten voor een Deerlijks jeugdwerkinitiatief én geen premie voor die vorming in eigen gemeente kunnen 
bekomen, komen in aanmerking voor een premie in Deerlijk voor het volgen van die kadervorming.



Art. 5. – Maximumbedrag en berekening
Per aanvraag wordt voor maximaal de helft van het cursusgeld, met een maximum van 100 euro, een premie 
verstrekt.

De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het in het budget ingeschreven krediet.

Art. 6. – Aanvraagformaliteiten
De aanvraag voor een kadervormingspremie moet binnen het jaar na het beëindigen van de cursus gericht 
worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag gebeurt door het indienen van volgende documenten:
• een ingevuld aanvraagdocument
• een bewijs van deelname aan vorming in het jeugdwerk
• een rekeninguittreksel of kostennota, waaruit de betaalde kostprijs van de gevolgde cursus blijkt
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