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DE GEMEENTERAAD: 
 

Wijziging reglement 

subsidies voor ont-

wikkelingssamenwer-

king 2013.  

 

__________ 

 

 

 

Gelet op het reglement tot verdeling van subsidies voor ontwikkelingssamenwer-

king, goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 februari 1997;  

 

Overwegende de vaststelling dat de verdeling van de resterende 10% van het be-

schikbare subsidiebedrag als te omslachtig werd ervaren en deels overbodig was 

geworden doordat erkende verenigingen hun kosten kunnen recupereren binnen de 

eigen koepel;  

 

Overwegende dat de Wereldwinkel als enige erkende vereniging een jaarlijkse ho-

ge kost ten laste heeft in de vorm van uitbatings- & energiekosten;  

 

Overwegende dat al de andere erkende organisaties het belang van een goede loka-

le werking van de Wereldwinkel erkennen; zowel wat betreft het algemeen sensibi-

liseren rond ontwikkelingssamenwerking als wat specifiek de Fair-Trade handel 

betreft;  

 

Overwegende de bespreking en goedkeuring van het nieuwe reglement in de ver-

gadering van GeWOS op woensdag 2 oktober 2013;  

 

Overwegende dat het beschikbare budget niet wordt overschreden;  

 

Overwegende het voorstel om dit nieuwe reglement toe te passen vanaf 1 januari 

2014;  

 

Gelet op het besluit van het schepencollege van 14 oktober 2013;  

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

Artikel 1. 

Onderstaande nieuwe reglement voor de verdeling van subsidies voor ontwikke-

lingssamenwerking goed te keuren en toe te passen vanaf 1 januari 2014. 

 
Reglement tot verdeling van de subsidies voor Ontwikkelingssamenwerking  
 
 

1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. 
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De concrete aanvragen zullen door de subsidiecommissie, onder voorzitterschap van de 
voorzitter van GeWOS, verwerkt worden en na advies van de algemene vergadering van 
GeWOS zal het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd worden de concrete 
toekenning te doen. 
 
Artikel 2. 
De subsidiecommissie is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de pen-
ningmeester, eventueel aan te vullen met een stemgerechtigd lid van de groeperingen 
die nog niet zijn vertegenwoordigd. 
 

2. Toekenning van 10% van het beschikbare subsidiebedrag als toelage voor de uit-
batings- & energiekosten van de Wereldwinkel  

 
Artikel 3. 
§1.  10% van het beschikbare subsidiebedrag wordt uitgekeerd aan Oxfam/Wereldwinkel 
als tussenkomst voor hun vaste uitbatings- & energiekosten.  
 
§2. Oxfam/Wereldwinkel maakt in haar jaarlijkse aanvraag (zie artikel 5 ) duidelijk mel-
ding van de uitbatings- en energiekosten.  
 

3. Forfaitaire verdeling van 90% van het beschikbare subsidiebedrag voor de pro-
ject- & werkingskosten van bij GeWOS aangesloten verenigingen.  

 
Artikel 4. 
§1.  Iedere aanvrager die voldoet aan de algemene voorwaarden : 
- lid zijn van GeWOS en meewerken aan de GeWOS-activiteiten, d.w.z. regelmatig deel-
nemen aan vergaderingen en helpen aan de door GeWOS ingerichte activiteiten 
-  bezig zijn met projecten in de zuivere betekenis van “ontwikkelingssamenwerking” 
volgens de 11.11.11. -definitie  
- een “Noordwerking” hebben (= organiseren van sensibiliseringsacties)  
 
ontvangt een evenredig deel van het beschikbaar subsidiebedrag  
 
§2.  Onder “Noordwerking” worden ondermeer volgende activiteiten  (de opsomming is 
niet limitatief) verstaan :  
-film, dia, videovertoning 
- informatieavond 
-tentoonstelling of stand op tentoonstelling 
-vormingsactiviteiten naar de bevolking toe 
-grondstoffen en materialen gebruikt bij de aanmaak van promotie- en verkoopartikelen 
waarvan de opbrengst naar projecten gaat 
- derde wereld kookavond 
- huur van zalen en lokalen 
- uitnodigingen, affiches en verzendingskosten 
-spreker 
-… 
 
Artikel 5. 
Iedere erkende vereniging dient  uiterlijk op 15 oktober van het jaar waarin de subsidies 
worden uitgekeerd een aanvraag (= invulformulier) in  bij de voorzitter van GeWOS.  
 
Artikel 6. 
Nadat GeWOS over de ingediende aanvragen een advies heeft uitgebracht zal het stads-
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bestuur gevraagd worden zo spoedig mogelijk over te gaan tot de uitkering van de subsi-
dies. 
 
Aldus goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van   november 2013. Dit re-
glement treedt in voege vanaf 1 januari 2014.  
 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-

meentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer 

provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uit-

voering wordt overgemaakt aan:  

- GeWOS t.a.v. de heer Joris Verboven  – voorzitter,  

- afdelingshoofd Vrije Tijd, 

- dienst Financiën. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Voorzitter,  

W.g. Creten N.                            W.g. Spooren H. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 19 november 2013. 

In opdracht: 

De Secretaris,           De Voorzitter, 
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