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BIJLAGE
Bijlage nr. 1
Reglement voor de subsidiëring van de lokale dienstencentra
Artikel 1 – Kader
Het reglement kadert in de verordening nr. 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend
kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en regelt de subsidiëring van de lokale dienstencentra.
Met dit reglement wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de Vlaamse beleidsopties voor de
lokale dienstencentra implementeren en verder afstemmen op de specifieke Brusselse situatie.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie houdt bij de subsidiëring van de lokale dienstencentra
rekening met de programmatienorm van de Vlaamse Gemeenschap voor de lokale dienstencentra
en met een evenwichtige territoriale spreiding.
Artikel 2 – Voorwaarden initiatiefnemer
De initiatiefnemer van het lokaal dienstencentrum voldoet aan de volgende voorwaarden:
- de maatschappelijke zetel of een correspondentieadres is gevestigd in het Brussels
hoofdstedelijk gewest;
- een lokaal dienstencentrum ontwikkelen met een Nederlandstalige werking in het Brussels
hoofdstedelijk gewest;
- een rechtspersoon zonder winstgevend doel zijn;
- de voorwaarden naleven die bepaald zijn in hoofdstuk 2 van de verordening nr. 13-02 van 30
mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn.
Artikel 3 – Inhoudelijke criteria
De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert een initiatiefnemer als organisator van een of
meerdere lokale dienstencentra indien het lokaal dienstencentrum voldoet aan de volgende
cumulatieve criteria:
1)
2)
3)
4)
5)

een werking uitbouwen die voldoet aan de basisopdrachten en de erkenningsvoorwaarden
voor lokale dienstencentra van de Vlaamse Gemeenschap of hier op een planmatige manier
naartoe werken;
een werking uitbouwen die flexibel inspeelt op de Brusselse grootstedelijke realiteit met een
duidelijk doelgroepenbeleid op maat van de buurt;
zich inschakelen in het buurtzorgnetwerk om via samenwerking met lokale (in-)formele
zorgverleners de meest adequate zorg en hulp te bieden met bijzondere aandacht voor de
meest kwetsbaren;
uitbouwen van een structureel vrijwilligersbeleid;
actief deelnemen aan het interne en externe ondersteuningsaanbod van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
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Artikel 4 – Procedure
§1. De initiatiefnemer dient bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie een driejarenplan in voor de
verdere ontwikkeling van het lokaal dienstencentrum in het lokale buurtzorgnetwerk. De Vlaamse
Gemeenschapscommissie stelt een leidraad voor het driejarenplan ter beschikking.
Het driejarenplan wordt ingediend uiterlijk op 1 september voorafgaand aan een nieuwe
driejarenperiode.
§2. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een overleg met de initiatiefnemer over het
ingediende driejarenplan.
§3.De initiatiefnemer dient jaarlijks uiterlijk op 1 november een jaarfiche voor het volgende jaar
in bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
§4. De jaarfiche geeft per jaar de concrete acties en resultaten weer in uitvoering van de
vooropgestelde resultaten in het driejarenplan. De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een
leidraad voor de jaarfiche ter beschikking.
§5 De initiatiefnemer dient elk jaar uiterlijk op 1 november een begroting in bij de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Artikel 5 - Subsidiëring
Indien voldaan is aan de bepalingen in dit reglement kan per lokaal dienstencentrum een
enveloppensubsidie van 76.000 EUR op jaarbasis worden toegekend, en dit binnen de perken van
de begroting. Het College sluit jaarlijks een overeenkomst af met de lokale dienstencentra die aan
alle voorwaarden en criteria van het reglement voldoen.
Artikel 6 - Communicatie
De organisaties vermelden in hun communicatie de steun van de VGC via het N-brussel-logo en
volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids.
Artikel 7 - Ontheffing
Het College kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de voorwaarden en bepalingen van
dit reglement, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. De motivering van de
ontheffing wordt opgenomen in het betreffende besluit.
Artikel 8 – Overgangsbepalingen
§1. De lokale dienstencentra dienen het eerste driejarenplan voor de periode 2018-2020 in uiterlijk
op 1 september 2017.
§2. Als éénmalige overgangsmaatregel dienen de lokale dienstencentra voor het werkjaar 2017
uiterlijk op 30 november 2016 een jaarfiche in. Het College sluit een jaarovereenkomst voor 2017
af met de lokale dienstencentra die aan de bepalingen van het reglement voldoen.
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§3. De lokale dienstencentra die, op datum van inwerkingtreding van dit besluit, gesubsidieerd
worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie conform de bepalingen van de verordening nr.
13/02 houdende een overkoepelend kader voor VGC subsidies voor Welzijn en het collegebesluit
nr. 1314-0084 van 24 oktober 2013 houdende uitvoering van genoemde verordening, en die een
centrumleider in dienst hebben met minstens 20 jaar anciënniteit, behouden - wanneer voldaan
wordt aan de voorwaarden bepaald in dit reglement - het voor het werkjaar 2016 verkregen
subsidiebedrag en dit zolang deze centrumleider in dienst van het lokaal dienstencentrum blijft.
Artikel 9 – Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het
reglement voor de subsidiëring van lokale dienstencentra nr. 20162017-0055 van 27-102016

De collegeleden,

Bianca DEBAETS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL
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