Reglement projectsubsies Zuidwerking:
inleefreizen/stages
Artikel 1
De stad Bree voorziet in de jaarlijkse begroting subsidies voor inleefreizen/stages voor
jongeren in het buitenland in het kader van haar beleid betreffende internationale
samenwerking.
§1. Bevoegdheden
o De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van onderhavig reglement en van
wijzigingen er in.
o Het college van Burgemeester en schepenen is bevoegd voor de uitvoering van
onderhavig reglement. Het regelt alle niet-voorziene gevallen en beslist bij
betwistingen, telkens na advies van de GRIS.
o Alle aanvragen in het kader van dit reglement worden ter advies aan de GRIS
voorgelegd.
§2. Definities
o Zuid(en): landen of regio’s waar in het algemeen minder sociaaleconomische welvaart
is dan in het Noorden. Ze worden vaak ‘derdewereldlanden’ of ‘ontwikkelingslanden’
genoemd en situeren zich meestal in het zuidelijk halfrond.
o Inleefreis: moet leiden tot een daadwerkelijke ontmoeting tussen verschillende
culturen en moet bijdragen tot wederzijds begrip en respect, tot een betere
internationale verstandhouding en tot een betere kennis van elkaars cultuur.
o Stages: moet leiden tot een daadwerkelijke ontmoeting tussen verschillende culturen
en moet bijdragen tot wederzijds begrip en respect, tot een betere kennis van elkaars
cultuur en moet tevens een betere werking van het project bevorderen.

Artikel 2
Het college van Burgemeester en schepenen kan, binnen de beperking van het beschikbare
krediet, een subsidie toekennen aan Breese inwoners voor buitenlandse stages/inleefreizen. Er
wordt een maximum bedrag van 250 euro uitgekeerd.
Artikel 3
Het toegekende bedrag mag niet worden gebruikt voor persoonlijke uitgaven en/of
vervoersonkosten. Wel ter ondersteuning van de ondersteunende organisatie die de
inleefreis/stage organiseert of voor het project in het Zuiden.

Artikel 4
§1. Aanvraagprocedure:
o De aanvragen worden in het Nederlands gericht aan de ambtenaar
ontwikkelingssamenwerking via het voorziene aanvraagformulier. Zowel het
aanvraagformulier als het reglement moeten door de aanvrager ondertekend worden.
o De subsidieaanvraag wordt op technisch gebied beoordeeld door de ambtenaar die
verantwoordelijk is voor de Noord-Zuidthematiek. Indien projecten duidelijk niet
voldoen aan de gevraagde technische criteria (niet of onjuist ingevulde
aanvraagformulieren, onvoldoende bijlagen,…) wordt door de ambtenaar bij de
aanvrager binnen de week bijkomende informatie opgevraagd. De aanvrager krijgt
aldus nog een maand om zich in regel te stellen.

o De GRIS brengt een advies uit over de aanvragen op de eerstvolgende samenkomst.
Na de beraadslaging van het college van Burgemeester en schepenen wordt de
aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht. Dit gebeurt binnen een termijn van 3
maanden na het indienen van de aanvraag.
§2. Naverwerking:
o De aanvrager bezorgt binnen een termijn van 3 maanden na het verkrijgen van de
toelage de gemeentelijke ambtenaar die bevoegd is voor de Noord-Zuidthematiek een
geschreven verslag en financieel rapport van de uitvoering van het project, eventueel
ondersteund met fotomateriaal. Dit verslag moet kunnen dienen om te verschijnen als
artikel in het gemeentelijk informatieblad of andere gemeentelijke publicatiekanalen.
o Het gemeentebestuur kan ook aan de aanvrager van het project, of zijn eventuele
vertegenwoordiger, vragen om een informatiesessie (in de vorm van een lezing,
tentoonstelling, …) voor een breder publiek te houden.
o Wanneer het initiatief om één of andere reden niet kan worden uitgevoerd, wordt de
gemeentelijke ambtenaar die bevoegd is voor de Noord-Zuidthematiek onmiddellijk
ingelicht.

Artikel 5
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige subsidies, moet de begunstigde de aanwending van de
toegekende subsidies controleren a.d.h.v. originele of goed leesbare kopieën van
ondertekende kwijtingen, onkostennota’s, kastickets en facturen; ook moet een gemachtigde
afgevaardigde van het stadsbestuur de aanwending van de toegekende subsidie kunnen
controleren. Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele
of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies en de toekenning van nieuwe
subsidies opschorten.
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