GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015
De gemeenteraad van Herenthout,
Overwegende dat de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, GROS, sinds 22
oktober 2007 actief is in onze gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2013 betreffende goedkeuring
statuten Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking;
Overwegende dat de GROS jaarlijks adviezen formuleert om allerlei projecten in
Derdewereldlanden te subsidiëren;
Gelet op het feit dat het aangewezen is om een subsidiereglement op te maken;
Overwegende dat de GROS in vergadering van 27 november 2014 een subsidiereglement heeft
opgemaakt en goedgekeurd;
Gelet op het artikel 42§3 van het gemeentedecreet dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is
voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen;
Gelet op het voorstel van amendement, ingediend door de heer Jan Van Dyck, raadslid, om
artikel 9 in die zin aan te passen dat de toekenning van de subsidie ter kennis wordt gebracht
van de gemeenteraad; dat mevrouw Tine Witvrouwen, schepen, hiertegen opwerpt dat de
verdeling wordt opgenomen in de notulen van het schepencollege conform de overige
subsidies en dat de openheid gegarandeerd wordt door de vertelavond die wordt
georganiseerd omtrent de projecten die een subsidie hebben bekomen; dat het amendement
wordt afgewezen met 8 stemmen tegen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Wim Van Thielen,
Leo Van Herck, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems), 4 stemmen
voor (Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck en Jan Van Dyck) en 3
onthoudingen (Ben Verhaegen, Machteld Ledegen en Tine Witvrouwen);
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met 9 stemmen voor (CD&V en GBL), 2 stemmen tegen (Stijn Raeymaekers en Johan
Van Herck) en 4 onthoudingen (Ben Verhaegen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen en
Jan Van Dyck):
Enig artikel. Het nieuwe subsidiereglement van de GROS goed te keuren als volgt:
Artikel 1: Algemene bepalingen
Binnen het voorziene krediet in de gemeentebegroting Herenthout kan een subsidie worden
toegekend aan:
* in de gemeente Herenthout gevestigde natuurlijke personen of verenigingen (vzw, feitelijke
verenigingen, onderwijsinstellingen) of personen/verenigingen die een duurzame band met de
gemeente kunnen aantonen (bijvoorbeeld er lang gewoond hebben, langdurig actief zijn in een
Herenthoutse vereniging, ...);
* plaatselijke afdelingen van nationale initiatieven of organisaties, hierna ook vereniging
genoemd, die als hoofddoel hebben:
 of ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidverhouding en/of derde wereldproblematiek;
 of werken rond materies behorende tot de bevoegdheden van de GROS, zoals het
informeren van de Herenthoutse burger over hierboven vermelde onderwerpen.
Verenigingen of personen die commerciële doelstellingen nastreven of voor eigen gewin
werken, komen niet in aanmerking voor de hier bedoelde subsidies.
De subsidies worden toegekend door het College van burgemeester en schepenen na positief
advies van de GROS.
Artikel 2: Doel van de subsidies
Het toekennen van die subsidie gebeurt in het kader van een integrale benadering van
ontwikkelingssamenwerking binnen de gemeente Herenthout, met de bedoeling de werking
van verenigingen en de realisatie van projecten te ondersteunen en te stimuleren.
Artikel 3: Soorten subsidies
Onder subsidies wordt verstaan:
 werkingssubsidies, als jaarlijkse geldelijke tegemoetkoming voor de werkingskosten van
verenigingen die deel uitmaken van de GROS;
 projectsubsidies;
 noodhulp.
Artikel 4: Criteria voor toekenning
4.1.: Om voor werkingssubsidies in aanmerking te komen, gelden volgende criteria:

de zetel van de vereniging moet gevestigd zijn in Herenthout of de organisatie (voor
nationale initiatieven of organisaties) moet een contactadres in de gemeente
Herenthout hebben;
 de vertegenwoordiger is erkend als GROS-lid;
 activiteiten uitoefenen met een hoofddoel zoals vermeld in het artikel 1;
 een bestuur hebben dat tenminste uit 3 leden bestaat;
 minstens 1 jaar werking kunnen aantonen, met:
* een werkingsverslag, waarin de activiteiten, projecten en/of personen die gesteund
zijn, vermeld worden;
* een financieel verslag;
 minimum één activiteit per jaar organiseren die open staat voor alle inwoners van de
gemeente en en kadert in de doelstellingen zoals vermeld in het artikel 1;
 actief deelnemen aan de activiteiten en vergaderingen van de GROS.
4.2.: Om voor projectsubsidies in aanmerking te komen, moeten de projecten aan de volgende
criteria voldoen:
 uitgaan van of uitgewerkt/ingediend worden door:
* een in Herenthout gevestigde natuurlijke persoon of vereniging of door een persoon
die duidelijke banden heeft met de gemeente;
* een plaatselijke afdeling van nationale initiatieven of organisaties of door een in
Vlaanderen of België erkende overheid of NGO;
 duidelijk omschreven worden in een concreet projectdossier met actieplan, vermelding
van doelgroepen, uitvoeringstermijn, besteding van de subsidies;
 beantwoorden aan het hoofddoel omschreven in het artikel 1 en inhoudelijk
* of inspelen op de verbetering van de basisbehoeften: water en voeding, gezondheid,
onderwijs, tewerkstelling, infrastructuur;
* of gericht zijn op de sociaal-culturele ontwikkeling van de kansarme
bevolkingsgroepen, zelforganisatie, participatie, emancipatie, onafhankelijkheid, basisrechten
van de mens;
 of informatie en educatie tot doel hebben die leiden tot een beter inzicht in de huidige
wereldsituatie, tot wederzijds begrip, waardering en solidariteit onder de volkeren.
De projectsubsidie mag ook toegevoegd worden aan de werkingsmiddelen van het project
(bijvoorbeeld loonkosten leerkrachten, voedselprogramma). Reis- en verblijfskosten komen
niet in aanmerking voor subsidiëring. De GROS kan in dit kader ook een speciale prijs
toekennen aan een initiatief in de gemeente dat ze selecteert als uitzonderlijk waardevol.
4.3.: Noodhulp kan op advies van de GROS toegekend worden aan organisaties die hulp
bieden waar onvoorziene grote humanitaire nood ontstaat, bijvoorbeeld door natuurrampen,
oorlogen, epidemie, enz, ...
Artikel 5: Aanvraagprocedure
5.1.: Aanvragen voor werkingssubsidies moeten uiterlijk op 1 april van het dienstjaar
ingeleverd of verzonden zijn. De aanvraag moet ondertekend zijn door de voorzitter en de
secretaris van de vereniging, voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals vermeld in het artikel
4.1. en gericht aan het gemeentebestuur Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.
5.2.: Aanvragen voor projectsubsidies moeten voor advies, zoals omschreven in artikel 6,
uiterlijk op 30 april van het lopende jaar ingediend zijn. De aanvraag zal betrekking hebben op
de realisatie van projecten in het lopend of volgend dienstjaar. De aanvraag wordt gedaan via
een daartoe door de GROS ontworpen modelformulier dat ondertekend wordt door de
verantwoordelijke(n) en aangevuld wordt met de nodige bijlagen, zoals vermeld in het artikel
4.2..
Voor een project kan slechts subsidie aangevraagd en toegekend worden in het kader van één
gemeentelijk subsidiereglement.
Een zelfde project kan per kalenderjaar slechts 1 keer gesubsidieerd worden. Een zelfde
project kan wel meerdere jaren na elkaar steun krijgen al is dit geen automatisme. De
aanvrager moet in dat geval elk jaar opnieuw een gemotiveerde en geactualiseerde aanvraag
indienen.
5.3.: Aanvragen voor noodhulp kunnen door verenigingen of natuurlijke personen ingediend
worden. Er is geen indieningsdatum voorzien.
5.4.: Aanvragen moeten gericht worden aan het gemeentebestuur van Herenthout, Bouwelse
Steenweg 8, 2270 Herenthout t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, welke de
aanvraag voor advies zal doorsturen aan de GROS.


Artikel 6: Behandeling van de aanvragen
De GROS is statutair verplicht over elke aanvraag advies uit te brengen. Op verzoek van de
GROS zal de aanvrager zijn werking of project persoonlijk toelichten. Uiterlijk 31 mei zal de
GROS een gemotiveerd advies uitbrengen over de verdeling van de werkingssubsidies voor het
lopende dienstjaar. Gemotiveerde adviezen aangaande de projectsubsidies zullen binnen de 60
dagen na ontvangst van de adviesaanvraag van het College van burgemeester en schepenen
uitgebracht worden. De uiterste datum voor het uitbrengen van advies voor subsidie tijdens
het lopende dienstjaar is 31 juli.
Artikel 7: Verdeelsleutel
De GROS zal bij de adviezen voor de subsidieaanvragen uitgaan van de volgende principes
voor
de
toekenning
van
de
beschikbare
gemeentelijke
fondsen
voor
ontwikkelingssamenwerking. Alle subsidies worden tegelijk verdeeld met uitzondering van
noodhulp.
7.1.: Werkingssubsidies
Van het totaal beschikbare budget wordt 500,00 euro gereserveerd.
7.2.: Noodhulp
Voor noodhulp wordt een bedrag van 1000,00 euro gereserveerd, dat in het begin van het jaar
wordt uitgekeerd aan de GROS. De GROS mag hierover vrij beschikken voor het toekennen
van noodhulp in het lopende jaar of de daaropvolgende jaren.
7.3.: Projectsubsidies
Het resterende budget is weerhouden voor de in de loop van dat jaar goedgekeurde projecten.
7.3.1.: Dit bedrag wordt toegekend aan de door de GROS goedgekeurde projecten en bedraagt
minimum 500,00 euro per project.
8. Opvolging van toegekende subsidies
8.1.: Werkingssubsidies
De aanwending van werkingssubsidies dient jaarlijks verantwoord te worden door toevoeging
bij de aanvraag voor werkingssubsidies voor het volgende dienstjaar van de in het artikel 4.1
omschreven documenten.
8.2.: Projectsubsidies
De aanvrager verplicht zich er toe tijdens de jaarlijkse informatievergadering voor de inwoners
van Herenthout, volgend op het dienstjaar waarvoor de subsidie werd aangevraagd,
persoonlijk te komen toelichten aan de hand van een presentatie hoe de middelen besteed
werden. Indien het onmogelijk is om aanwezig te zijn, moet een schriftelijk werkingsverslag
van het gesubsidieerde project en de besteding van de subsidies bezorgd worden.
Artikel 9. Uitbetaling
De uitbetaling gebeurt na de beslissing van het College van burgemeester en schepenen.
Artikel 10. Logistieke ondersteuning
Initiatieven van de GROS krijgen gratis logistieke ondersteuning van de gemeente..
Artikel 11.
Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 maart 2015.

