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Subsidiereglement voor het inhuren van erkende
security voor jeugdfuiven - Goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig
de heer Rob Blockx, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; mevrouw An Hermans, schepen; de heer Kenny Viskens, schepen; mevrouw Joke Segers,
schepen; mevrouw Marina Gys, schepen; de heer Benny Maes, raadslid; de heer Joannes Wijnen,
raadslid; de heer Gunther Hendrickx, raadslid; de heer Davy Cools, raadslid; de heer Gunter Spapen,
raadslid; de heer Rik Nys, raadslid; de heer Jef Van Steenbergen, raadslid; de heer Boud Westhof,
raadslid; de heer Alek Dom, raadslid; mevrouw Leny Noboa, raadslid; de heer Michiel Wils, raadslid;
de heer Rudy Panis, raadslid; de heer Tom Claessen, raadslid; mevrouw Mariska Vogels, raadslid;
mevrouw Karolien Verbeek, raadslid; mevrouw Bianca Verachtert, raadslid; de heer Kris Wouters,
algemeen directeur
Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Kristine Nijs, stafmedewerker; de heer Koen Lefelon, deskundige IT

Motivatie
Aanleiding en context
Het subsidiereglement voor het inhuren van erkende security voor jeugdfuiven werd in 2008
ingevoerd en laatst gewijzigd in januari 2012. Om tegemoet te komen in de stijgende kostprijs voor
bewakingsagenten en om het inzetten van agenten nog meer aan te moedigen, worden nu de
kredieten verhoogd en het reglement aangepast.
Argumentatie
Het inzetten van erkende security draagt op fuiven met verhoogd risico bij aan een goed verloop van
de fuif. Professionele bewakingsagenten zijn getraind om gepast in te grijpen bij onregelmatigheden,
maar ook om mee aandacht te besteden aan de gevoeligheden voor de buurt. De mogelijkheid om
een subsidie aan te vragen voor een deel van de kostprijs, moet organisatoren van jeugdfuiven
stimuleren om beroep te doen op professionele agenten.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële en beleidsinformatie
Een bedrag van € 6 500 wordt jaarlijks voorzien op budgetcode 6493000/B4/0750.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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Met ingang van 1 januari 2020 en binnen de perken van het voorziene en goedgekeurde budget,
wordt door het gemeentebestuur van Arendonk de mogelijkheid geboden een subsidie te bekomen,
ter bevordering van de veiligheid op jeugdfuiven door het inhuren van een erkende bewakingsfirma,
overeenkomstig de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017 en alle
latere wijzigingen.

Artikel 2
De subsidie zal uitsluitend worden toegekend aan erkende Arendonkse verenigingen bij de organisatie
van een jeugdfuif op het grondgebied van de gemeente Arendonk. De jeugdfuiven moeten vrij
toegankelijk zijn voor iedereen. De subsidie kan niet worden aangevraagd voor privé-fuiven.

Artikel 3
Minstens 60 dagen voor de jeugdfuif moet de organiserende vereniging een aanvraag voor de fuif
indienen, waarbij de coördinaten van de erkende bewakingsfirma reeds moeten worden opgegeven.

Artikel 4
Uiterlijk drie maanden na datum van de jeugdfuif waarvoor de subsidie werd aangevraagd, bezorgt de
aanvragende vereniging de officiële factuur en het betalingsbewijs aan de gemeentelijke jeugddienst.
De factuur vermeldt het erkenningsnummer van de bewakingsfirma, het aantal ingezette personen,
het aantal gepresteerde uren, de kostprijs per persoon en de kostprijs in totaliteit.

Artikel 5
Verenigingen kunnen tot twee aanvragen per kalenderjaar indienen. De subsidie bedraagt per
aanvraag maximaal de helft van de totale kost met een maximum van € 350 per aanvraag. Enkel voor
fuiven in de Bemdhal, waarbij gebruik wordt gemaakt van een afgebakend buitenterrein volgens de
afspraken zoals gemaakt op de bestuursvergadering van de Bemdhal van 9 november 2011 en de
vergadering van de jeugdraad van 12 november 2011, wordt het maximumbedrag van de subsidie
opgetrokken tot € 600 per aanvraag.

Artikel 6
Gemeentebestuur Arendonk voorziet een jaarlijks bedrag voor security voor de tien grootste
zaalevenementen in jeugdhuis ’t Onkrooid. De beoogde evenementen zijn de jaarlijkse fuiven
georganiseerd door de Arendonkse jeugdbewegingen en de eigen evenementen van ’t Onkrooid vzw.
Security voor deze evenementen wordt aangevraagd en betaald door gemeente Arendonk. Fuiven in ’t
Onkrooid zijn bijgevolg uitgesloten voor het bekomen van een subsidie voor het inhuren van erkende
security.

Artikel 7
Het gemeentebestuur kan op ieder moment controle uitoefenen op de echtheid van de factuur en het
effectief inzetten van erkende security op de jeugdfuif. Bij vaststelling van een bedrieglijke aanvraag,
kan dit leiden tot het terugvorderen van de onrechtmatig toegekende subsidie en uitsluiting van deze
en andere gemeentelijke subsidies. De jeugdraad kan om advies worden gevraagd vooraleer de
subsidie wordt uitbetaald.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur
Kris Wouters

Voorzitter
Rob Blockx
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