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7. Jeugd - premiereglement kadervorming - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement kadervorming werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 
februari 2013 en eindigt op 31 december 2013. 
 
Het verstrekken van een premie voor het volgen van een kadervormingscursus aan jongeren 
stimuleert hen om dergelijke cursus te volgen. Dergelijke cursussen dragen ongetwijfeld bij 
tot hun ontwikkeling wat dan op zijn beurt afstraalt op de kwaliteit van het gemeentelijke 
jeugdwerk. Bijgevolg is het aangewezen om het premiereglement ‘kadervorming’ verder aan 
te houden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 juli 2013 het 
premiereglement ‘kadervorming’ 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 kadervorming besproken in zijn vergadering van 8 
september 2013 en heeft hierover positief advies uitgebracht mits er in het reglement 
ingeschreven wordt dat de gemeente voor kadervorming een jaarlijkse premie ten bedrage 
van 2.500 euro voorziet. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft dit advies van de jeugdraad in zijn zitting 
van 18 september 2013 besproken en beslist dit advies niet te volgen om reden dat dit ook 
voor de sectoren niet wordt gedaan en dezelfde lijn dient aangehouden te worden voor alle 
sectoren van het beleid. 
 
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: 
 

PREMIEREGLEMENT OP KADERVORMING 
 
Art. 1. - Dit premiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019. 



 
Art. 2. - 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. - 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, 
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. - 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. - 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. 
 
Indien na toekenning van de premies kadervorming nog krediet op deze budgetsleutel 
beschikbaar is, wordt dit saldo overgemaakt aan VZW Kinderboerderij Bokkeslot. 
 
Art. 6. - De aanvraag voor een kadervormingspremie moet vóór 1 november gericht worden 
aan het college van burgemeester en schepenen en dit binnen het jaar na het beëindigen 
van de cursus. 
 
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. 
 
Art. 7. - Huidig premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
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