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ADVIES 

Subsidiereglement Beestige Zomer 

 

Datum: 9 maart 2021        Advies-nr. JR/21/8 

 

Strekking van het advies:     
Positief  

Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  
 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Philippe Michiels, Jeugddienst 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

De Jeugdraad is héél enthousiast dat er een vervolg komt op de succesvolle Beestige Zomer van vorig 

jaar. Bijgevolg geven wij graag een positief advies. 

 

Omdat we als Jeugdraad vaak gevraagd worden naar advies bij de opmaak of herwerking van 

(subsidie)reglementen, hebben we werk gemaakt van enkele algemene aandachtspunten en 

suggesties die we telkens zullen bijvoegen bij ons advies (zie bijlage). 

 

Daarnaast geven we hieronder graag nog enkele kleinere vragen en bezorgdheden door die 

specifiek op dit reglement van toepassing zijn. 

 

1. Goed dat het aantal deelnemers is verlaagd naar 15. Toch blijft dit aantal eerder groot voor 

individuele jongeren/burgers die eventueel een activiteit willen organiseren. 

 

2. De verplichting tot afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is 

begrijpelijk, maar verhoogt alweer de drempel voor niet tot een organisatie verbonden 

initiatiefnemers. Kan eventuele schade niet worden gedekt door de verzekering van de stad?  
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In ieder geval een goede zaak dat er een forfaitaire tussenkomst van 100€ (waarom precies 100€?) 

vanuit de stad mogelijk is. Al zou het wellicht ook drempelverlagend werken mocht de stad op 

voorhand een verzekeringsmaatschappij bepalen die de organisatoren kan bijstaan met de 

administratieve formaliteiten. 

 

3. Als laatste opmerking stellen we ons de vraag wat er gebeurt met de verkregen middelen 

(en de activiteiten) mochten de dan geldende coronamaatregelen het nog steeds niet 

toelaten om met 15 samen te komen. Uiteraard gaan ook wij er van uit dat dit echt een worst 

case scenario zou zijn, maar misschien toch vermeldenswaardig? 

  

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 

Namens de Jeugdraad,  

 

 

 

 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


