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Voorstel van decreet
van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde en Tinne Rombouts

houdende wijziging
van het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring
van politieke jongerenbewegingen betreft
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TOELICHTING

Het vastleggingskrediet voor de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen
bedraagt in 2015 482.000 euro. Elke organisatie die aan de voorwaarden beant
woordt, krijgt een voorschot. Organisaties die meer presteren, krijgen bovendien
nog een variabel deel, dat afhankelijk is van de geleverde prestaties. Er worden
momenteel zeven organisaties gesubsidieerd. De toekenning van een basissubsidie
ten bedrage van 55.000 euro, dus in totaal (55.000 x 7 =) 385.000 euro, laat nog
weinig ruimte voor een correcte honorering van de geleverde extra inspanningen.
Daarom wordt voorgesteld de basistoelage te verlagen. Op die manier komen er
meer middelen vrij voor de variabele subsidie.
Door de daling van de basistoelage moet ook het bedrag dat per voorschot wordt
toegekend aan politieke jongerenbewegingen tijdens de eerste twee jaar van hun
subsidiëring, worden bijgesteld tot 5250 euro. Hiervoor wordt uitgegaan van een
toekenning van 70% van het totaal bedrag, uit te betalen in de vorm van vier
voorschotten (30.000 euro x 70% : 4).
Lionel BAJART
Miranda VAN EETVELDE
Tinne ROMBOUTS
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 15, §8, tweede lid, van het decreet van 20 januari 2012 houdende
een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt het bedrag “55.000 euro” vervangen door het bedrag “30.000 euro”.
Art. 3. In artikel 17, §5, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt het bedrag “9625 euro” vervangen door het bedrag
“5250 euro”.
Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016.
Lionel BAJART
Miranda VAN EETVELDE
Tinne ROMBOUTS
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