
 

 

 

Artikel 1 – Doel  

• Vanuit meerdere bevragingen en peilingen blijkt dat het mentaal welzijn van jongeren sterk onder 

druk staat sinds de coronacrisis. Jongeren ervaren de situatie als uitzichtloos, voelen zich niet 

begrepen, eenzaam en worden geconfronteerd met kleine of grote psychische problemen.  

• De stad erkent de moeilijke situatie waarin jongeren zich bevinden. Ze wil hen laten participeren in 

het ontwikkelen van een aanbod dat focust op het mentaal welzijn van jongeren.  

Artikel 2 – Voorwaarden  

• De subsidie kan enkel verkregen worden wanneer: 

• minimaal 3 jongeren;  

• of een organisatie of vereniging voor en door jongeren een project indienen.  

Een voorwaarde bij het indienen van een project, door een organisatie of vereniging, is dat de 

organisatie of vereniging niet louter op zichzelf het project mag indienen maar dat er minimaal 3 

jongeren mede-eigenaar zijn van het project en dit mee onderschrijven. 

• Het project dient te focussen op de doelgroep 12 tot 25 jaar.  

• Het project kent uitvoering tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021.  

• Er wordt één subsidie per groep jongeren; organisatie en/of vereniging toegekend.  

• Enkel jongeren, organisaties en/of verenigingen woonachtig of werkzaam op grondgebied 

Roeselare komen in aanmerking om een project in te dienen.   

• Een projectvoorstel kadert niet binnen een al bestaande werking van een vereniging of organisatie, 

het project is nieuw, hetgeen ook duidelijk moet blijken uit het projectvoorstel.  

Artikel 3 – Bedrag subsidie  

• De financiële ondersteuning bestaat uit een subsidiebedrag van maximum 1000 euro per project. 

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene krediet. 

• Deze middelen dienen om de specifieke kosten die voortvloeien uit het project te helpen dragen. 

Enkel rechtstreeks verbonden kosten om het project tot een goede uitvoering te brengen kunnen  

ingebracht worden (bv. materiaal aankoop, inkopen expertise, …). Personeelskosten of vergoedingen 

uitgekeerd aan de uitvoerders van het project horen hier niet onder.  

Artikel 4 – Aanvraagprocedure  

• De subsidie kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene aanvraagformulier in te 

vullen en in te dienen. Het aanvraagformulier kan verkregen worden bij de stadsdiensten of online 

via de website van stad Roeselare. Het voorstel wordt mee onderschreven door jongeren. 

• Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of niet volledig is 

ingevuld en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, zal de aanvraag als onontvankelijk worden 

afgewezen.  
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• Een project kan ingediend worden van 1 juni 2021 tot en met  4 juli 2021.   

Artikel 5 – Beoordelingsprocedure  

• Een projectvoorstel wordt bekeken op ontvankelijkheid: op tijd indienen, via het 

aanvraagformulier, voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden (bv. grondgebied Roeselare, 

…).  

• Het project kan mondeling toegelicht worden gedurende maximaal 10 minuten. Dit gesprek zal 

plaats vinden in de week van 5 juli 2021, de indiener kan na aanvraag van de projectsubsidie in 

samenspraak met de stad een moment naar keuze vastleggen.  

• Een projectvoorstel zal beoordeeld worden door een samengestelde jury. Deze jury zal bestaan uit 

2 medewerkers van de stad (specialisatie jeugd en/of gezondheid), minimaal 1 externe 

jongerenorganisatie, minimaal 2 jongeren tussen 12 en 25 jaar.  

• Er wordt per aanvraag een score toegekend op 100 punten. De puntenverdeling wordt als volgt 

bepaald:  

1. Het projectvoorstel is origineel, nieuw en aangebracht voor en door jongeren zelf (20 

punten) 

2. Participatie van jongeren is bij het project van belang (20 punten) 

3. Het projectvoorstel is toegankelijk en staat open voor meerdere jongeren, doelgroepen, … 

(20 punten)  

4. Er is nagedacht over hoe de jongeren/organisaties zullen communiceren over het project (bv. 

welke kanalen worden gebruikt om jongeren aan te spreken, buurt te betrekken, …) (10 

punten)  

5. Het voorstel focust op jongeren maar legt een duidelijke link naar het thema mentaal welzijn 

(bv. je goed in je vel voelen, inzetten op ontmoeting, positieve projecten, …) (30 punten) 

• De projecten die minimaal 60 punten op 100 behalen worden gerangschikt. De projecten met de 

hoogste score wordt het gevraagde budget toegekend om het project tot uitvoering te brengen.   

• De indieners worden op de hoogte gebracht van hun score en eventuele toekenning van de 

subsidie tussen 21 juli 2021 en 31 juli 2021.  

Artikel 6 – Uitbetaling  

• De uitbetaling gebeurt na goedkeuring van de projectvoorstellen door het college van 

burgemeester en schepenen op basis van het advies van de jury (cfr art. 5). 

• De uitbetaling kan gebeuren op de privérekening van de jongeren die indienen of op de rekening 

van de vereniging/organisatie.  

Artikel 7 – Controle  

• De projectorganisatie vermeldt in alle projectcommunicatie ‘met steun van de stad Roeselare’ en 

maakt het logo van de stad zichtbaar op communicatiedragers.  

• De projectuitvoerders verbinden zich ertoe om op het einde van het jaar 2021 een rapportage te 

bezorgen conform het daarvoor opgestelde document. Hierbij zal een overzicht opgevraagd worden 

van de gemaakte kosten en een korte duiding hoe dit kadert binnen het project. Bij gegronde twijfel 

of de middelen correct werden aangewend, kan nog steeds gevraagd worden om bewijsstukken toe 

te voegen.  



• In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van 

subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

▪ De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de 

subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen 

die zij daaromtrent nodig acht.  

▪ De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend.  

▪ Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel 

ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.  

• Bij niet-naleving van die bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 

gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van nieuwe 

subsidies opschorten.  

Artikel 8 – Betwistingen/beroep  

• Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van 

Burgemeester en Schepenen. Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de 

beslissing over de toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager per aangetekende brief of 

afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, 

Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.  

Artikel 9 – Inwerkingtreding  

• Bovenstaand omschreven reglement treedt in werking vanaf haar goedkeuring door de 

gemeenteraad dd. 31/05/2021. Dit reglement heeft een bepaalde duur en neemt, behoudens 

vroegere vervanging, aanpassing of afschaffing, een einde op 31/12/2021.  

 

 


