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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 

Gewijzigd in de gemeenteraad van 25 oktober 2021  

Bekendgemaakt op 28 oktober 2015, 28 oktober 2021 

 

Inhoudstafel 

Reglement 

Artikel 1. Doel  

De Stad Gent wil Gentse speelpleinwerkingen subsidiëren volgens de normen en voorwaarden die 
hierna worden vastgelegd.  

Dit reglement kadert in de uitvoering van het Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning 
en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.   

Artikel 2. Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  
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Erkend jeugdwerkinitiatief: jeugdwerkinitiatief erkend op basis van het reglement voor 
erkenningen van jeugdwerkinitiatieven, zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad van 26 januari 
2021.  

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 
  

Speelpleinwerking: een erkend jeugdwerkinitiatief dat een werking opzet in een externaatsverband 
en dat onder gekwalificeerde begeleiding aangepaste speelkansen biedt, hoofdzakelijk in 
openlucht, tijdens de schoolvakantie, door middel van een avontuurlijk speelterrein en avontuurlijk 
spelmateriaal en een gevarieerd, extra spelaanbod. 

 [gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 

Gekwalificeerd animator: Een gekwalificeerd animator beschikt  

- ofwel over een door de Vlaamse Gemeenschap gehomologeerd brevet van animator of 
hoofdanimator in het jeugdwerk 

- ofwel over een bewijs van pedagogische bekwaamheid  

- ofwel over de nodige aantoonbare competenties door middel van ervaring in het jeugdwerk 
en/of vorming 

Werkingsjaar: termijn van één jaar lopende van 1 september tot 31 augustus van het 
daaropvolgende kalenderjaar 

Dagdeel: omvat minstens 3 uur werking en gaat door in de voor- of namiddag. Een 
speelpleinwerking heeft maximum twee dagdelen per dag.  

 

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied 
 

Voor de subsidie komen enkel de door de Stad Gent erkende jeugdwerkinitiatieven in aanmerking.  

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021]    
 

Artikel 4. Voorwaarden tot subsidiëring 
 
De Stad Gent subsidieert onder de volgende voorwaarden: 
 

a. … 

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 

b. De speelpleinwerking gaat door op het grondgebied van Gent op een opengestelde, 
openbare ruimte of op afgebakend terrein waarvoor de stad Gent zijn goedkeuring gegeven 
heeft. 

c. De speelpleinwerking mag zich niet exclusief tot eigen leden of leden van een bestaande 
organisatie richten, en moet zich actief openstellen voor alle Gentse kinderen en jongeren. 
Er mag inzake inschrijvingsgeld geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 
deelnemers, met uitzondering van kortingen omwille van de financiële toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen of kortingen voor verschillende deelnemers uit hetzelfde gezin, op basis 
van objectieve en duidelijk gecommuniceerde criteria (= sociaal tarief). De deelnameprijs per 
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dag (inclusief de maaltijden/dranken) mag niet hoger zijn dan 8,50 euro. Indien de werking 
betalend is, is het aanbieden van een sociaal tarief verplicht.  

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 

d. De speelpleinwerking is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de 
deelnemers en animatoren en staat er voor in dat de terreinen, lokalen en installatie zich 
wat betreft veiligheid en hygiëne permanent in een goede staat bevinden en geregeld 
onderhouden worden. Indien de speelpleinwerking geen eigenaar is van de terreinen, 
lokalen en installaties dan moet deze bij vastgestelde gebreken de eigenaar op de hoogte 
brengen. 

e. Een speelpleinwerking komt enkel in aanmerking voor een subsidie indien er minstens 25 
schoolvakantiedagen per jaar een effectief aanbod aan activiteiten is, met dien verstande 
dat het aanbod minimum vier werkingsdagen per week dient te omvatten. Indien er een 
feestdag in een week plaatsvindt, bedraagt het minimum drie werkingsdagen. Per dag 
dienen er bovendien minstens drie uur activiteiten te worden aangeboden.  

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021]  

 

f. De speelpleinwerking beschikt gedurende de hele werkingsduur over minimum 1 
gekwalificeerde animator. 

g. … 
 
[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021 

h. Gedurende de hele werkingsduur participeren gemiddeld minimum vijftien deelnemers per 
dagdeel aan de activiteiten. Onder deelnemers wordt verstaan kinderen en jongeren van 2,5 
tot 16 jaar. 

i. De speelpleinwerking beschikt over één of meerdere speelterreinen in openlucht, lokalen 
voor binnenhuisactiviteiten en goed onderhouden sanitaire installaties, op het terrein 
gelegen of in elk geval op een redelijke en veilige afstand. Er is eveneens voldoende 
drinkwater en  E.H.B.O. - uitrusting aanwezig in verhouding tot het aantal deelnemers. 

j. De speelpleinwerkingen vinden plaats op het speelplein of een terrein. De deelnemers en de 
begeleiding zijn aanwezig op het speelplein. Uitzonderingen zijn de uitstappen. Een uitstap is 
onder begeleiding naar een andere plaats gaan dan het eigen speelplein. Indien er meer dan 
1 uitstap per leeftijdsgroep per week gepland wordt, dan komt die week niet in aanmerking 
als speelpleinwerking.   

k. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college 
van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en 
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op 
de aanwending van sommige toelagen. 

 

Artikel 5. Subsidiebedragen  

§ 1. Algemene subsidie 
 
 
Aan de speelpleinwerkingen wordt jaarlijks een subsidie verleend die uit volgende onderdelen 
bestaat : 
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a. Een basissubsidie van 35euro per dagdeel activiteitenaanbod. Indien de werking gratis is 
ontvangt men 70 euro per dagdeel.   

b. Een deelnemerssubsidie van 23 euro per dagdeel voor iedere begonnen schijf van 10 
deelnemers.  

c. Een subsidie voor de begeleiding: per gekwalificeerd animator of animator met een matig tot 
ernstige beperking (of animator met nood aan extra zorg) ontvangt de werking 12 euro per 
dagdeel.  

Onder de 25 deelnemers heeft de werking recht op maximaal 4 gesubsidieerde (waarvan 
max. 1 met beperking of extra zorg) animatoren per dagdeel. Per begonnen schijf van 10 
deelnemers boven de 25 deelnemers heeft de werking recht op een extra gesubsidieerde 
animator per dagdeel. De subsidie wordt niet toegekend aan beroepskrachten of stagiaires 
in het kader van hun schoolopdracht. 

Voor het bepalen van de deelnemerssubsidie en de subsidie voor begeleiding wordt een kind of 
jongere met een matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking die specifieke 
begeleiding vereist als 3 deelnemers gerekend.  
 

Bovenstaande subsidies worden jaarlijks verhoogd met 0,85%.  

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 
 

§ 2. Specifieke subsidies 

a. Jaarwerking: 

Speelpleinwerkingen die een jaarwerking ontplooien voor de animatoren ontvangen een 
subsidie van 50 euro per activiteit. Deze jaarwerking omvat een activiteitenaanbod voor 
animatoren waarin vorming, animatie, planning, evaluatie en inspraak aan bod kan komen. 
Er nemen minstens 8 animatoren deel aan de activiteit. Maximaal 50% van de 
animatorenactiviteiten mogen in de vakanties plaatsvinden. Er kunnen maximum 10 
activiteiten per speelpleinwerking ingebracht worden voor subsidiëring.  

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 

b. Spelinfrastructuur:  

Een speelpleinwerking die investeert in avontuurlijke spelinfrastructuur kan tot maximaal 
500 euro subsidie ontvangen. deze spelinfrastructuur kan de vorm aannemen van een 
bouwspeelplaats, een waterspeelmogelijkheid, een go-cartparcours, … . Het bedrag wordt 
toegekend a rato van de effectief bewezen kosten.  

c. … 
 

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 
 

d. Opendeurdagen:  

Als de speelpleinwerking een opendeurdag organiseert voor de buurt en/of de ouders van 
de werking ontvangt deze hiervoor een subsidie van 250 euro per opendeurdag (met een 
maximum van 2 opendeurdagen per jaar).  

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021]  
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Artikel 6. Procedure 

§ 1. Aanvraag 

a. De speelpleinwerkingen dienen jaarlijks hun aanvraag tot subsidiëring in aan de hand van het 
door de Jeugddienst voorziene sjabloon (activiteitenoverzicht) vergezeld van het 
werkingsverslag van het voorbije jaar met de daarbij horende bewijsstukken. Het 
werkingsverslag en activiteitenoverzicht dient ten laatste op 30 september overgemaakt te 
worden aan de Jeugddienst.  

 

b. Voor zover de speelpleinwerking een rechtspersoon is en de subsidie minder dan 25.000  
euro bedraagt, wordt deze vrijgesteld van de verplichting haar balans en rekeningen  
alsook haar verslag inzake beheer en financiële toestand in te dienen. 

  

§ 2. Beoordeling 

a. De Jeugddienst beoordeelt de aanvragen en formuleert een advies aan het college van 
burgemeester en schepenen binnen de drie maanden. 

b. Deze termijnen zijn enkel richtdata, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan bijkomende 
informatie vanuit de Stad Gent kan de behandelende ambtenaar zich genoodzaakt zien deze 
termijn te verlengen. 

c. Speelpleinwerkingen die een aanvraag indienden maar die na het indienen van het 
werkingsverslag niet voldoen aan de voorwaarden zoals opgesomd in artikel 4, punten e, f 
en/of h ontvangen een basissubsidie van €1.750.  

 
Deze basissubsidie wordt jaarlijks verhoogd met 0,85%. 

[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 
 
 

§ 3. Beslissing 

a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning 
van de subsidie op basis van het advies van de Jeugddienst.  

b. Het college van burgemeester en schepenen brengt de aanvrager uiterlijk 30 dagen na de 
beslissing schriftelijk op de hoogte. 

c. Deze termijn is een richtdatum. 
 

§ 4. Uitbetaling 

a. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven:  

1) een eerste schijf (voorschot) bestaat uit 80% van de algemene subsidie waar de 
speelpleinwerking in het vorige werkjaar recht op had. Dit voorschot wordt uitbetaald 
voor 30 juni van het werkjaar, mits de speelpleinwerking de planning voor de 
zomervakantie ten laatste 28 februari van het werkjaar aan de Jeugddienst bezorgt.  

2) een tweede schijf wordt verrekend na het indienen van het werkingsverslag. De 
uitbetaling omvat de subsidies van alle werkingsperiodes gedurende het werkingsjaar 
waarbij de subsidies voor het voorbije werkingsjaar met het voorschot worden verrekend. 
Deze subsidies worden ten laatste de laatste dag van het kalenderjaar uitbetaald aan of 
teruggevorderd van het jeugdwerkinitiatief. 
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b. De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van 
het jeugdwerkinitiatief uiterlijk 60 dagen na de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen.  

c. De uitbetaling aan speelpleinwerkingen die in de loop van het vorige werkingsjaar geen 
algemene subsidie ontvangen zal voor 100% gebeuren ten laatste de laatste dag van het 
kalenderjaar. 

  

Artikel 7. Controle  

§ 1. De speelpleinwerking moet aanvaarden verantwoording af te leggen ten aanzien van het 
stadsbestuur.  De Jeugddienst kan daartoe ter plaatse de werking komen controleren.  Bij 
controle wordt een verslag opgemaakt dat binnen de 30 dagen volgend op het bezoek aan het 
initiatief wordt opgestuurd. 

§ 2. Ingeval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot 
terugbetaling van de subsidie.  

Artikel 8. Sancties (en strafbepalingen)  

§ 1. De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het 
gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. 

§ 2. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Gent 
beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer 
toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen. 

§ 3. In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Gent overgaan tot gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie. 

§ 4. De toegekende subsidie mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde. 

§ 5. Bij het niet indienen van de verantwoordingsstukken, balans en jaarrekening alsook het verslag 
inzake beheer en financiële toestand, kan de Stad Gent overgaan tot niet-uitbetaling of 
terugvordering van de toegekende subsidie. 

Artikel 9. Non-discriminatieclausule  

§ 1. De speelpleinwerking verbindt er zich toe: 

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 
bestraffen. 

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter 
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in 
het kader van het toepasselijke reglement.  
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§ 2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening 
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

 

Artikel 10. Opheffingsbepalingen 
 
… 
 
[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 
 

Artikel 11. Overgangsbepalingen 
 
… 
 
[gewijzigd gemeenteraad oktober 2021; treedt in werking 01/11/2021] 

Artikel 12. Inwerkingtreding   

Dit reglement treedt in werking op 31 oktober 2015 en 3-jaarlijks wordt de werking van dit 
reglement geëvalueerd. 

 
(einde reglement) 

 
 


