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Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

lnstemming omvorming ILV JoNK tot projectvereniging - GR/2020/116

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000005 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven
van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Actieplan: AP00001 8 - Dagelijkse werking Bruisend/Actief
Actie: 4000072 -We evalueren het volledige vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters
Beleidsveld: BV 0751
ARK:6145200
Omschrijving: Vakantie-aanbod tieners en jeugd

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen van 21
december 2017 en het uitvoeringsbesluit van 1 1 januari 2019

Historiek
College van burgemeester en schepenen d.d. 26 mei 2020 - Goedkeuring omvorming

Advies
De jeugddienst adviseert om de ILV JoNK om te vormen tot een projectvereniging en hierin als gemeente
toe te treden, zodat kan ingegaan worden op de subsidielijn voor intergemeentelijke samenwerking.
Hierdoor creëren we een win-win aan bestuurskracht en bereik door krachten te bundelen en elkaars
sterktes te benutten.
Door de verbinding verhoogt zowel motivatie als expertise.
De mogelijkheid om eigen personeel te hebben voor de projectvereniging is geen ambitie van de
intergemeentelijke samenwerking.
Er wordt voorgesteld om ook als voonryaarde mee op te nemen bij de toetreding tot de projectvereniging,
dat de toegekende subsidies niet aangewend worden om extra medewerkers te gaan werven (of een
gedeelde extra medewerker) of om jeugdpersoneel van andere gemeenten mee te financieren.

Motivatie
ln 2015 richtten de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel
de lnterlokale Vereniging Jeugdregio Noorderkempen (lLV JoNK) op.
De doelstelling van de interlokale vereniging was om het jeugdbeleid van de deelnemende gemeenten te
stimuleren en op elkaar af te stemmen, intergemeentelijk overleg te creëren, intergemeentelijke
jeugdactiviteiten en projecten op te zetten en de beschikbare middelen voor jeugdbeleid efficiënt in te
zetten.
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Er is een eenmalige subsidielijn vanuit de Vlaamse overheid voor intergemeentelijke samenwerkingen die
structureel samenwerken in de vrije tijd. De deadline voor de aanvraag van deze subsidie is 1 juni 2020.
Door de huidige situatie is er wel enige flexibiliteit mogelijk omtrent deze deadline.
Met projecten als T-DAY, intergemeentelijke SWAP, Kamp Noord bands/dj-contest,
jeugdradenuitwisseling, vormingen, etc. voldoet de samenwerking binnen ILV JoNK aan de voorwaarden.
Om te kunnen indienen, moet de intergemeentelijke samenwerking een projectvereniging zijn (heeft
rechtspersoonlijkheid, ILV niet). Dit betekent dat de structuur en statuten moeten aangepast worden. Als
de subsidie toegekend wordt, kunnen de middelen maximum verdubbelen voor het
samenwerkingsverband om verder te werken aan breed jeugdbeleid en een degelijk aanbod te kunnen
voorzien voor de komende jaren 2021-2026. Dit is echter nog afhankelijk van de effectieve subsidiepot
die Vlaanderen zal voorzien en van het toegekende subsidiebedrag bij een aanvraag.
Bijkomende motivatie is terug te vinden in de bijgevoegde nota, de conceptnota voor T-Day 2020 en de
mail vanuit Wuustwezel (als secretariaat van de ILV).
De financiële gevolgen op vlak van kosten voor de gemeente zijn beperkt. De bestaande budgetten, die
reeds voorzien werden in de meerjarenplanning, blijven behouden. De inkomsten voor de
projectvereniging kunnen verdubbeld worden door enerzijds de voorziene middelen vanuit Brecht verder
in te zetten en anderzijds doordat Vlaanderen, volgens het principe van cofinanciering van 50%, hetzelfde
bedrag hierop toelegt, waardoor uitbreiding en groei mogelijk wordt.
Budget voorzien in MJP:
- deelname ILV Jonk: 150 euro
- Swap: 3000 euro
- Tday: 2500 euro
- Kamp Noord DJ/bandcontest: 2000 euro
Schepen F. Van Looveren geeft hierbij een gepaste toelichting.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
AÉikel1
De gemeenteraad stemt in om de lnterlokale Vereniging JoNK om te vormen tot een projectvereniging,
en hierin als gemeente Brecht toe te treden.
Artikel2
De gemeenteraad stemt in om de bestaande middelen zoals voorzien in het meerjarenplan hiervoor aan
te wenden en alvast deel te nemen aan het bestaande aanbod van T-day, Swap en Kamp Noord en dit
zo op te nemen in de meerjarenplanning bij de subsidieaanvraag, met de mogelijkheid om andere
concepten uit te werken voor de tiener-doelgroep en niet aan het concept T-day verbonden te blijven.
Ook de voonruaarde om de toegekende subsidie niet aan te wenden voor aanwerving van extra
medewerkers (of een gedeelde medewerker) moet worden opgenomen.
Artikel3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de jeugddienst.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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