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022 Goedkeuring reglement betreffende de toelagen voor herstellingen, veiligheids- en 
toegankelijkheidswerken aan plaatselijke jeugdlokalen. 

 
De gemeenteraad, 

 
 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011 -2013 goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
8 november 2010; 
Overwegende dat het gemeentebestuur toelagen voor herstellingen, veiligheids- of 
toegankelijkheidswerken aan plaatselijke jeugdlokalen wenst te verstrekken om volgende 
redenen:  

 het ondersteunen van het jeugdwerk maakt een belangrijk deel uit van het jeugdbeleid; 

 het gemeentebestuur draagt veilige jeugdlokalen hoog in het vaandel; 

 de financiële lasten bij herstelling of vernieuwing van een jeugdlokaal zijn groot;  
Overwegende dat er een reglement moet opgesteld worden welke de voorwaarden tot 
uitbetaling van de toelage vastleggen; 
Gelet op het hierbijgevoegde ontwerp-reglement; 
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van 13 december 2012; 
Gelet op het krediet ingeschreven onder artikel 761 04/332-02 van het gewone budget 2013;  
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  
 
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen: 
 

Art. 1. Het hierbijgevoegde reglement betreffende de toelagen voor herstellingen, veiligheids- 
of toegankelijkheidswerken aan plaatselijke jeugdlokalen wordt goedgekeurd. 
Art. 2. De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder artikel 761 04/332-02 van het 
gewone budget 2013. 
Art. 3. Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om dit 
dossier verder uit te voeren. 

 
 
 

 
NAMENS DE RAAD: 

De gemeentesecretaris i.o.,  De voorzitter, 
get. L. Loos get. D. Wouters  

Voor eensluidend uittreksel: 
Wuustwezel, 1 februari 2016. 

De gemeentesecretaris i.o., De voorzitter, 



 


