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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 
 
 

 
 
Zitting van 11 april 2016 
 

Aanwezig 
 
 
 

 

Aanwezig: Dames en Heren: Laenen Michel, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, 

Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van 

rechtswege en OCMW- voorzitter; Vandenrijt, Pauly, Boesmans, De Norre, Moyaers, Ector, 

Orens, Berden, Graulus, Vanwing, Claes, Vanschoonbeek, Smeets, Lambrechts en Lowet; 

Raadsleden; Creten Nathalie, Stadssecretaris. 

 

Verontschuldigd 
 
 

 

De Waele Sofie 

 
 
DE GEMEENTERAAD 

Reglement Werkstages ontwikkelingssamenwerking voor jongeren – advies Wereldraad. 

 
Gelet op het reglement “Subsidie voor werkstages van Herkse jongeren in een ontwikkelingsland” goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 10 februari 2014;  
 
Overwegende dat de voorbije drie jaar zes aanvragen zijn ingediend : 
2013 : Aleide Vandewal en Sara Vanreusel – goedgekeurd (nog op basis van het oude reglement) 
2014 : Kato Minten en Maité Boone – alle twee geweigerd omdat het niet ging om een werkstage in schoolverband 
2015 : Maxime Daniëls – goedgekeurd 
            Daan De Bleser – geweigerd – te laat en geen begroting ingediend 
 
Overwegende dat de Wereldraad vaststelt dat de verplichting in puntje 2 van artikel 1 “Van de jongeren zelf wordt 
een duidelijk engagement i.v.m. ontwikkelingssamenwerking verwacht dat ruimer is dan de werkstage zelf. Concreet 
vragen we dat de stagiaire(s) na afloop van de werkstage een infoactiviteit rond het project organiseert i.s.m. de 
Wereldraad. Tevens verwachten we medewerking aan activiteiten van Wereldraad (vb (H)Eerlijk Herk) en dat 
gedurende een periode van minstens twee jaar.” nauwelijks of niet wordt nagekomen en ook niet wordt 
afgedwongen; 
 
Overwegende het voorstel van de Wereldraad om dit puntje als volgt aan te passen : “Binnen een periode van zes 
maanden na afloop van de werkstage dient de jongere verplicht een infoactiviteit over zijn/haar project te 
organiseren i.s.m. de Wereldraad”; 
 
Overwegende dat de Wereldraad een engagement van minstens twee jaar niet langer opportuun acht in functie van 
de (relatief) beperkte subsidie die kan worden verkregen en de moeilijke combinatie van een dergelijk engagement 
met het drukke leven van een jongere in volle ontwikkeling (studies, werk, relatie, eigen woning�). Het is sowieso 
moeilijk om iets af te dwingen nadat het toegekende bedrag effectief uitbetaald is.";  
 
Overwegende het voornemen van de Wereldraad om zich zelf sterker te engageren naar deze jongeren door hen 
intenser te begeleiden, te informeren en te enthousiasmeren over de werking van de raad� 
 
Overwegende dat de Wereldraad absoluut voorstander blijft dat het om werkstages in schoolverband moet gaan;  
 
Gelet op de principiële instemming met de wijziging door het schepencollege van 14 maart 2016;  
 

BESLUIT met algemene stemmen: 
 
Artikel 1  
Het gewijzigde reglement “Subsidie werkstages van Herkse jongeren in een ontwikkelingsland” goed te keuren. 
 
 

Getekend document pagina 1/4 ~r document: REGL_GR20160411_reglementwerkstagevanHerksejongerenineenontwikkelingsland.pdf



2 

 

 

REGLEMENT : SUBSIDIE WERKSTAGES VAN HERKSE JONGEREN IN EEN ONTWIKKELINGSLAND 
 
Artikel 1 : Inhoudelijke bepalingen 
 
Projecten inzake 'werkstages' voor Herkse jongeren kunnen enkel ingediend worden door jongeren die officieel in 
Herk-de-Stad wonen op het moment van de aanvraag van de stage en gedurende hun stage in het buitenland zelf 
en mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Het stageproject moet een educatieve meerwaarde hebben voor de stagiair(e) en gebeuren in het kader van 

een schoolstage.  Tegelijk moet het stageproject ook een praktisch-inhoudelijke en duidelijk meetbare 
meerwaarde hebben voor het ontwikkelingsproject zelf. 

2. Binnen een periode van zes maanden na afloop van de werkstage dient de jongere verplicht een infoactiviteit 
over zijn/haar project te organiseren i.s.m. de Wereldraad. 

3. Onze doelgroep bestaat uit jongeren van 18 tot en met 30 jaar. Deze leeftijdgrenzen zijn van toepassing op het 
moment dat de stage aanvangt. 

4. Er dient vooraf een bewijs geleverd van een gedegen voorbereiding van de werkstage hier in overleg met de 
verantwoordelijken van de school zowel als in het project in de Derde Wereld zelf. 

5. Het land waarin de werkstage zal plaats hebben is door de Verenigde Naties erkend als ontwikkelingsland. 
6. De werkstage vormt geen vast en permanent onderdeel van de werking van Wereldraad of een daarbij 

aangesloten vereniging of ngo. 
7. De kandidaat werkstagiair(e) bewijst dat hij/zij reeds minimaal zes maanden actief is met de voorbereiding van 

zijn/haar werkstage. 
8. Elk werkstage - project kan maximaal één keer gesubsidieerd worden. 
9. De educatieve opvolging van het werkstageproject heeft een gemeentelijke uitstraling 
10.  De werkstage moet een volledig voorbereid en uitgewerkt doel hebben en de resultaten moeten achteraf 

bewezen worden d.m.v. het voorleggen van het eindwerk of de stageverslagen zoals ze door de 
onderwijsinstelling van de stagiair(e) gevraagd zijn. 

11. Bij meerdere gelijkwaardige aanvragen wordt prioriteit verleend aan jongeren die reeds gedurende ten minste 
één jaar actief zijn in een vereniging die aangesloten is bij Wereldraad of als individueel lid meewerken aan 
Wereldraad. 

 
Artikel 2 : Krediet  
§1. In de begroting wordt jaarlijks 845 euro ingeschreven. Per kalenderjaar kunnen maximaal twee stages (van 
tenminste twee maanden) goedgekeurd worden voor een maximaal bedrag van 422,50 euro per stage of één stage 
van ten minste twee maanden voor 422,50 euro en twee kleinere stages van ten minste drie weken voor 211,25 
euro als aanmoedigingspremie. Sowieso kan de subsidie maximaal 50% van het totaal bedrag van de kosten van 
de stage bedragen.      
 
§2. Indien op 1 december van het lopende kalenderjaar het beschikbare krediet van 845 euro niet is opgebruikt 
wordt het resterende saldo evenredig verdeeld over de aanvragen van het lopende kalenderjaar.  Een stage van 
minstens twee maanden kan daarbij maximaal 625 euro ontvangen; een stage van ten minste drie weken kan 
maximaal 312,50 euro ontvangen. 
 
Artikel 3 :  Procedure 
De aanvraag moet ingediend worden bij het secretariaat van Wereldraad ten minste twee maanden voor de 
aanvang van de werkstage en omvat minimaal de volgende gegevens: 
 
1. algemene beschrijving van het werkstageproject: inhoud, doelstellingen, doelgroep, school die voor de 

begeleiding zorgt, beschrijving van het project en het land waarin men zal werken 
2. start en duur van de werkstage in het ontwikkelingsland 
3. gedetailleerde begroting met raming van kosten van de aanvrager 
4. identificatiegegevens en curriculum vitae van de aanvrager 
 
Artikel 4 : Algemene bepalingen 
1. Het Schepencollege beslist na advies van de Wereldraad. 
2. De kennisgeving van de beslissing van het Schepencollege wordt aan de aanvrager bezorgd. 
3. De aanvrager verbindt zich ertoe alle nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van Wereldraad, namens 

het Gemeentebestuur, te aanvaarden. 
4. Foutieve of onvolledige aangiften hebben gehele of gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de subsidie 

tot gevolg. 
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5. In alle publicaties die omtrent het project worden gemaakt, vermeldt de initiatiefnemer steeds de ondersteuning 
van het Gemeentebestuur en Wereldraad-Herk-de-Stad. 

 
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 
latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- Afdelingshoofd Vrije Tijd,   
- Wereldraad t.a.v. Hr. J. Verboven. 

 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
De Secretaris,                                     De Voorzitter,   
W.g. Creten N.                                W.g. Laenen M. 
 

 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 12 april 2016. 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
De Secretaris,          De Voorzitter, 
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