•

Dossiers bovenlokaal jeugdwerk 2020 –
2023: Geplande aanwervingen, activiteiten en projecten kunnen niet doorgaan zoal
s gepland? Houdt het departement daar rekening mee bij de verantwoording?

Het departement houdt rekening met de huidige situatie. Dat er projecten of activiteiten nu
niet kunnen doorgaan kan uiteraard op begrip rekenen.
Tip: hou wel zeker goed bij welke aanwervingen, activiteiten, projecten, … er niet kunnen
doorgaan omwille van covid 19. De verantwoording is namelijk nog veraf - in 2022.
•

Verantwoordingdossiers bovenlokale projecten; Wat betekent deze uitzonderlijke
situatie voor je subsidiedossier of verslaggeving?

De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden.
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de
volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving. Dat geldt zowel voor organisaties in
de cultuursector als in de jeugdsector.
In principe ben je in staat om een volledig verantwoordingsdossier in te vullen.
Als je wegens de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te
dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur)
naar kiosk@vlaanderen.be. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen
vervolledigen en motiveer de looptijd. Het departement zal dit contextueel bekijken.
Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.
•

Door covid-19 moeten we onze begroting aanpassen in functie van onze
bovenlokale projecten. Welke effecten heeft dat op de subsidie?

Als de begrotingswijziging gevolgen heeft voor de subsidie, is er inderdaad een probleem.
Bij minder aangetoonde uitgaven, moet er achteraf teruggevorderd worden. Een hogere
subsidie daarentegen, bijv. omwille van meeruitgaven voor personeel, kan dan weer niet.
Het subsidiebedrag wordt in principe niet aangepast gedurende de lopende periode.
Eventuele begrotingswijzigingen kunnen wel, mits deze binnen de doelstellingen van de
aanvraag vallen. Omdat het een enveloppe-subsidie is, kan er dan tussen bijv. personeelsen werkingskosten geschoven worden.
Als jullie minder zouden begroten, zouden er dus in principe minder uitgaven zijn en zou dit
leiden tot een terugvordering. Meer uitgaven kunnen dus niet leiden tot een hogere subsidie.
Die kunnen wel met eigen middelen bekostigd worden.
•

We moeten veel geplande activiteiten en workshops afzeggen door Corona. Is het
mogelijk om workshopgevers toch te vergoeden en dit te verantwoorden?

Ja, je kan hen vergoeden voor de voorbereiding van de workshops. Maak een duidelijke
afspraak hierover met de workshopgever.
Bv. Leg het % vergoeding of bedrag vast in geval van annulatie.
•

Welke invloed heeft technische werkloosheid op onze bovenlokale subsidie?

Technische werkloosheid is niet verplicht. Het personeel kan wellicht nog kan voortwerken
(voorbereiden, plannen, uitwerken), maar dat de activiteiten op zich niet kunnen doorgaan.
Goed documenteren bv welke activiteiten, trajecten, aanwerving, niet zijn doorgegaan
omwille van corona voor het voortgangsrapport. De rest wel laten doorgaan in de mate van
het mogelijke (dus niet noodzakelijk technische werkloosheid voorzien) en in principe lopen
ook de subsidies door.

Indien personeelsleden op technische werkloosheid worden geplaatst, zijn er geen
personeelsuitgaven voor deze personeelsleden en kunnen dus inderdaad geen uitgaven
worden bewezen voor de subsidies. Het bedrag dat je niet besteedt zal worden
teruggevorderd. Je hebt dus 2 opties:
• Besteed de vrijgekomen middelen aan iets anders dat past binnen de doelstellingen van
je project. Bij inhoudelijke wijzigingen van je doelstellingen ben
je verplicht het departement op de hoogte te brengen.
• Maak
je afrekening op jaarbasis en bereken hoeveel middelen je niet hebt besteed, houd deze
apart als voorbereiding op de terugvordering
https://www.vlaanderen.be/cjm/cjm/cjm/nl/decreet-bovenlokaal-jeugdwerk
Je kan de 30% compensatie die je voorziet voor je personeel in
het kader van technische werkloosheid ingeven als werkingskosten, niet als personeelskoste
n. Maak in
je verantwoording (online zomer 2021) duidelijk welke initiatieven je wel hebt kunnen ondern
emen voor het project.
•

We konden mensen pas op een later moment aanwerven in functie van het
bovenlokaal dossier. Welke invloed heeft dat op onze bovenlokale subsidie?

Dit volgt dezelfde logica als bij technische werkloosheid.
• Besteed de vrijgekomen middelen aan iets anders dat past binnen de doelstellingen van
je project. Bij inhoudelijke wijzigingen van je doelstellingen ben
je verplicht het departement op de hoogte te brengen.
• Maak
je afrekening op jaarbasis en bereken hoeveel middelen je niet hebt besteed, houd deze
apart als voorbereiding op de terugvordering
•

We voldoen tijdelijk niet aan de basisvoorwaarden voor bovenlokaal jeugdwerk
(bv. minder aantal openingsuren)

Zolang de verstrengde maatregelen rond de coronacrisis een impact hebben op het
jeugdhuiswerk, kan er afgeweken worden van het minimum aantal openingsuren.

