Reglement projectsubsidies Zuidwerking
Artikel 1
De stad Bree voorziet in de jaarlijkse begroting subsidies voor projectondersteuning in het
Zuiden 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 Duurzaam: tegemoetkomend aan hedendaagse behoeften, zonder daarbij de
behoeftevoorziening van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Dit
gebeurt steeds met de visie om het economische, het ecologische, het sociale en het
participatieve aspect van het onderwerp in evenwicht te houden.
o Partner: een persoon die zichzelf, een structuur of een organisatie waarmee
samengewerkt wordt, vertegenwoordigt en er de spreekbuis van is.
o Verzelfstandiging: het streven naar het onafhankelijk functioneren zonder steun van
buitenaf.
o Noord(en): landen of regio’s waar in het algemeen grote sociaaleconomische welvaart
is. Refereert vaak naar onszelf (Bree, België, Europa).
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 Lijst ontwikkelingslanden: het ‘Development Assistance Committee’ (DAC) van de
Organisatie voor Economische en Sociale Ontwikkeling (OESO) stelt jaarlijks een lijst
op van landen die genieten van ‘Official Development Assistance’ (ODA) of officiële
ontwikkelingshulp. Dit gaat over bilaterale hulp die hetzij direct (van staat tot staat),
hetzij indirect (via erkende niet-gouvernementele organisaties) wordt toegekend door
de OESO-lidstaten. De lijst van ODA-landen is te vinden via de website van de
OESO.

Artikel 2
Het college van Burgemeester en schepenen kan, binnen de beperking van het beschikbare
krediet, een subsidie toekennen aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden van Breese
inwoners, Breese ontwikkelingswerk(st)ers, Breese missionarissen of Breese verenigingen die
actief zijn rond internationale solidariteit.

Artikel 3
§1. Bij het beoordelen van de Zuidprojecten worden volgende criteria gehanteerd:
o Het gaat om structurele projecten van basisontwikkeling, die zich situeren in een
ontwikkelingsland (zie DAC lijst van de OESO). Desalniettemin kunnen ook
projecten in andere landen in aanmerking komen in zoverre dat er aantoonbare noden
zijn die kaderen binnen de objectieven van dit reglement.
o Capaciteitsopbouwende projecten:











De betoelaagde projecten dragen bij tot maatschappelijke emancipatie en meer
participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale
bevolking om het heft in eigen handen te nemen en om actief hun leefsituatie te
verbeteren.
De projecten moeten een antwoord bieden op een vraag van de plaatselijke
bevolking en de doelgroep moet betrokken worden bij de totstandkoming en
uitwerking van de projecten.
De projecten leveren een bijdrage tot structurele verbeteringen van de situatie
van de armste bevolkingsgroepen.
De partners in het Zuiden (verenigingen en organisaties) die het project zullen
realiseren moeten voldoende menskracht en expertise bezitten om de gestelde
doelstellingen te kunnen bereiken.
De projecten zijn niet bevoogdend en vertrekken vanuit een echt vertrouwen in
de capaciteiten van de mensen in het Zuiden, ze moeten actief werken aan het
verzelfstandigen en versterken van de lokale groep in het Zuiden. Een goede
ontwikkelingssamenwerker probeert permanent zichzelf overbodig te maken.
Er moet een duidelijke financiële en/of logistieke verankering met de lokale
bevolking zijn, zo gebeurt het beheer van de financiën bij voorkeur door lokale
mensen.
Enkel projecten die verankerd zijn in een organisatie of vereniging in het
Zuiden, komen in aanmerking voor subsidies.
Projecten komen rechtstreeks ten goede van de lokale bevolking die haar
levenssituatie zo kan verbeteren zonder de situatie van de komende generaties
in gevaar te brengen (duurzaamheidaspect).

§2. Het college van Burgemeester en schepenen voorziet een budget van maximum 10% van
de projectsubsidie Zuidwerking voor Noodhulp.
 Het doel van de subsidie voor noodhulp is om een financiële ondersteuning te
verlenen in kader van haar Noord-Zuidwerking aan hulpacties in gebieden die
getroffen werden door rampspoed van natuurlijke of menselijke oorsprong. Het
kan ook handelen over een verergering van structurele problemen verbonden
aan oorlogen, hongersnood, vluchtelingenstromen of epidemieën.
 Een aanvraag voor noodhulp kan ingediend worden door een consortium of
een groepering van organisaties gespecialiseerd in het verlenen van medische
en logistieke hulp in crisissituaties. De GRIS kan echter ook op eigen initiatief
advies uitbrengen om noodhulporganisaties te subsidiëren.
 De gemeente informeert haar inwoners zo spoedig mogelijk over de
toegekende noodhulp, teneinde haar voorbeeldfunctie waar te maken.
 De uitvoerende organisatie moet een schriftelijke aanvraag indienen met een
situering en omschrijving van de omstandigheid waarbinnen de hulp
plaatsvindt. De humanitaire hulpactie moet voldoen aan de volgende
basisaspecten:
o de hulp moet rechtstreeks ten goede komen aan de bevolking;
o de mensenrechten moeten worden gerespecteerd;
o de hulp wordt gratis aangeboden aan de slachtoffers;
o de hulp mag een duurzame oplossing op middellange termijn niet in de
weg staan.
§3. Het college van Burgemeester en schepenen voorziet een budget van 20% van de
projectsubsidie Zuidwerking voor de koepel van de NGO’s, namelijk 11.11.11.

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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