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Welzijn & Vrije Tijd - Cultuur 

17 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN JEUGDKAMPEN VOOR JONGEREN 
MET BIJZONDERE AANDACHT 
 
In het kader van het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid vindt het gemeentebestuur het belangrijk 
om jongeren te stimuleren om deel te nemen aan een jeugdkamp; 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van ideologische en filosofische 
strekkingen; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van de gemeentelijke toelage; 
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de vraag tijdens de gemeenteraad van 10/06/04 en op het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen d.d. 17/07/04; 
Gelet op de voorbereidende besprekingen in de gehandicaptenadviesraad, de Intergemeentelijke 
adviescommissie. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Jongeren, met bijzondere aandacht, die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1 en artikel 2 
komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst van hun jeugdkamp.   
Een jongere met bijzondere aandacht is: 
- woonachtig in Riemst 
- jonger dan 25 jaar 
- ziek, gehandicapt of heeft problemen met zijn/haar zelfredzaamheid 
artikel 2: 
Als jeugdkamp wordt beschouwd: 
- elke activiteit met minstens 1 overnachting 
- het programma staat in functie van de handicap, de ziekte of het vergroot de  
   zelfredzaamheid voor jongeren tot 25 jaar 
artikel 3: 
Men kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen. 
 
 
artikel 4: 
De kamptoelage bedraagt 20% van het inschrijvingsgeld van het jeugdkamp met een maximum van 
75 euro per persoon. 
artikel 5: 
De aanvraag en de bij te voegen stukken voor de kamptoelage voor jongeren 
met bijzondere aandacht moeten gebeuren in het jaar dat het kamp plaatsvindt.  



Bij te voegen documenten: 
- identiteitsgegevens van de aanvrager 
- rekeningnummer van de aanvrager of van de ouders 
- bewijs van inschrijving en van betaling van het jeugdkamp 
- programma van het kamp.  Dit is een document waaruit blijkt dat het kamp in functie 
  van de handicap, ziekte of zelfredzaamheid georganiseerd wordt 
artikel 6: 
De kamptoelage wordt uitbetaald aan de jongeren of aan zijn/haar ouders.  De uitbetaling gebeurt 
uiterlijk 2 maanden na de datum van aanvraag. 
artikel 7: 
Aanvragen van december zullen betoelaagd worden met kredieten van het volgende begrotingsjaar. 
artikel 8: 
Aanvragen die, op basis van dit reglement ter discussie staan, zullen voorgelegd worden aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
artikel 9: 
De kamptoelage voor jongeren met een bijzondere aandacht wordt elk jaar toegekend voor zover de 
nodige kredieten zijn ingeschreven in de gemeentebegroting onder artikelnummer 833 02-332-02. 
artikel 10: 
Het reglement treedt in werking vanaf 11 mei 2004. 
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