SUBSIDIEREGLEMENT NOORD-ZUIDWERKING
(gemeenteraadsbeslissing van 03.07.2012)
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Initiatieven voor noord-zuidwerking:
Initiatieven die ten aanzien van ontwikkelingslanden en minder ontwikkelde landen een
bijdrage leveren aan de millenniumdoelstellingen, omschreven als volgt:
− uitbannen van extreme armoede en honger.
− basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen.
− gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen.
− kindersterfte terugdringen.
− de gezondheid van moeders verbeteren.
− strijd leveren tegen hiv/aids, malaria en andere ziekten.
− actief werken aan een duurzaam milieu.
− werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling.
2. Ontwikkelingslanden of minder ontwikkelde landen (verder het Zuiden benoemd):
De partnerlanden voor acties in het kader van ontwikkelingssamenwerking zijn die landen die
terug te vinden zijn op de officiële lijst van ontwikkelingslanden en minder ontwikkelde landen
opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bijlage 1.
3. Occasionele ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden:
Lokale initiatieven en acties voor ontwikkelingssamenwerking die worden uitgevoerd in het
Zuiden door Zwalmse burgers of Zwalmse verenigingen.
4. Occasionele ontwikkelingssamenwerking en occasionele sensibiliseringsacties in het
Noorden:
Lokale initiatieven en acties voor ontwikkelingssamenwerking door Zwalmse burgers of
Zwalmse verenigingen en lokale informatieve en educatieve activiteiten in het kader van de
ontwikkelingssamenwerking die gericht zijn op de Zwalmse bevolking.
5. Gemeentelijke initiatieven/11.11.11/noodhulp: de gemeente ontwikkelt in het kader van zijn
beleidsnota initiatieven inzake sensibilisering en voorziet een jaarlijkse toelage voor 11.11.11,
de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging. Er wordt eveneens een budget
vrijgehouden om desgevallend aan noodhulp te besteden.
Artikel 2
Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de gemeentelijke begroting voor ontwikkelingssamenwerking en onder de bepalingen van onderhavig reglement kan het college van burgemeester
en schepenen subsidies verlenen aan initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking.
Dit reglement beoogt de subsidiëring van projecten occasionele ontwikkelingssamenwerking in het
Zuiden en/of occasionele ontwikkelingssamenwerking en occasionele sensibiliseringsacties in het
Noorden alsook de toewijzing van de financiën voor de eigen acties, betoelaging 11.11.11 en
noodhulp.
60% van de middelen wordt toegewezen aan subsidiëring van occasionele ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden en occasionele ontwikkelingssamenwerking en sensibiliseringsacties in
het Noorden. 40 % van de middelen wordt toegewezen aan eigen acties, 11.11.11 en noodhulp.
Binnen deze grenzen kan het college beslissen over het bedrag en de besteding van noodhulp,
zodoende snel reagerend op mogelijke oproepen van de ad hoc samenwerkende consortia.
Indien de kredieten voor de subsidiëring van projecten niet opgebruikt worden, worden deze
toegevoegd aan de werkingsmiddelen voor eigen gemeentelijke acties en noodhulp.

Overschotten op de kredieten voor gemeentelijke acties en noodhulp, worden besteed aan een extra
betoelaging van 11.11.11.
Artikel 3
Elke aanvraag tot subsidie voor projecten ontwikkelingssamenwerking gebeurt schriftelijk via het
daartoe voorziene aanvraagformulier vergezeld van de vereiste bewijsstukken en wordt gericht aan
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4
Uitbetaling van 90 % van de toelagen gebeurt na voorlegging van raming van de kosten.
Binnen 2 maanden na afloop van de activiteit dient een volledige afrekening, gestaafd met de nodige
bewijsstukken (contracten, facturen, betalingsbewijzen, enz...) aan de gemeentelijke dienst sociale
zaken toegestuurd te worden. Kosten (bvb. drankfactuur) die inkomsten voor de organisatie
genereren, komen niet in aanmerking.
HOOFDSTUK II - OCCASIONELE NOORD-ZUIDWERKING EN -SENSIBILISERINGSACTIES
Artikel 5
De voorwaarden om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen zijn:
 Voor verenigingen:
− de zetel van de vereniging bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Zwalm
− de vereniging heeft een rekeningnummer op naam
− de vereniging is opgericht door private personen en heeft geen beroeps-, winst- of
handelsdoeleinden.
 Voor burgers:
− het adres van de burger bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Zwalm of
de burger heeft duurzame banden met de gemeente die hij/zij kan aantonen.
− de burger heeft een rekeningnummer op naam in België.
 Voor verenigingen en burgers:
− de doelstellingen van de actie mogen niet in strijd zijn met een of meer van de hierna
volgende sectoroverschrijdende thema's: respect voor het leefmilieu en aldus de
bevordering van een duurzame ontwikkeling, (gender)gelijkheid (man-vrouw/jongoud), stimulering van de sociale economie, sociale rechtvaardigheid en respect voor
mensenrechten, rekening houden met culturele factoren
− het initiatief voor occasionele ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden wordt niet
door een andere overheid of organisatie gesubsidieerd.
− sensibiliseringsacties moeten naar een ruim publiek gericht zijn
− elke aanvraag tot subsidie gebeurt schriftelijk 1 maand voorafgaand aan het initiatief
met het volledig en duidelijk ingevuld standaard aanvraagformulier en wordt gericht
aan het college van burgemeester en schepenen, sociale zaken, Zuidlaan 36, 9630
Zwalm
− het college van burgemeester en schepenen beantwoordt en motiveert de
subsidieaanvragen binnen de 1 maand na de aanvraag
− binnen de 2 maanden na afloop van het initiatief wordt een kort inhoudelijk verslag
gebracht aan het college van burgemeester en schepenen samen met
bewijsmateriaal voor de gemaakte uitgaven
− alle publicaties en publiciteit in het kader van het gesubsidieerde initiatief vermelden
de ondersteuning door de gemeente Zwalm
Acties komen niet in aanmerking voor subsidiëring indien zij:
−
−
−
−

ressorteren onder een afzonderlijke, door de gemeenteraad goedgekeurde reglementering, of
wanneer er specifieke kredieten zijn voor ingeschreven op de begroting
behoren tot de gewone jaarwerking van verenigingen die reeds gesubsidieerd worden op
basis van een gemeentelijk reglement of een nominatieve inschrijving in de
gemeentebegroting
georganiseerd worden door een commerciële organisatie
louter een randactiviteit zijn van een andere manifestatie.

Artikel 6
Voor projecten occasionele ontwikkelingssamenwerking die in het Zuiden uitvoering krijgen door een

burger van de gemeente en voor initiatieven voor occasionele ontwikkelingssamenwerking en
sensibiliseringsacties in het Noorden die in de gemeente Zwalm uitvoering krijgen, wordt 60 %van het
totale krediet voorbehouden.
Voor projecten occasionele ontwikkelingssamenwerking die in het Zuiden uitvoering krijgen door een
burger van de gemeente bedraagt de toelage 75 % van de uitgaven die binnen dit reglement voor
subsidiëring in aanmerking kunnen komen met een maximum van € 500,00 per project. Het initiatief
duurt minimum 3 weken om in aanmerking te kunnen komen. Burgers die langdurig in het buitenland
verblijven kunnen jaarlijks hun aanvraag hernieuwen.
Voor initiatieven voor occasionele ontwikkelingssamenwerking en sensibiliseringsacties in het
Noorden die in de gemeente Zwalm uitvoering krijgen en op de lokale bevolking gericht zijn bedraagt
de toelage 65% van de uitgaven die binnen dit reglement voor subsidiëring in aanmerking kunnen
komen met een maximum van € 300,00 per project.
Deze bedragen kunnen slechts toegekend worden zolang de in de begroting voorziene som niet wordt
overschreden. Indien de voorziene gelden reeds volledig uitgeput zijn, kunnen geen verdere
aanvragen meer behandeld worden voor dat kalenderjaar
HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN
Artikel 7
Indien zou blijken dat een vereniging onjuiste gegevens verstrekte of dat één of meer voorwaarden
van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen
om een subsidie te weigeren of terug te vorderen. In voorkomend geval kan het college van
burgemeester en schepenen eveneens beslissen de vereniging of burger van verdere subsidiëring uit
te sluiten.
Artikel 8
Dit reglement wordt ook beheerd door de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Artikel 9
Dit reglement zal in voege treden vanaf zijn bekendmaking en wordt ieder jaar geëvalueerd.

