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Zitting van 4 september 2018
WELZIJN, ONDERWIJS & BURGER

2018-GR-00160 Subsidiereglement-Noord-Zuidwerking-Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddêleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter BusseloU de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Matto[ de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Mark
Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories;
mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier
Lindemans; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer Sven Pletincx; mevrouw
Kimberly Michel; de heer lan De Winne, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Picalausa; de heer Richard Severijns

Verontschuldigd:
mevrouw Mennem Dibe

Beschrijving
Aanleidinq en doel
Jaarlijks voorziet men in het kader van ontwikkelingssamenwerking subsidies voor

- Noordwerking (informatieve en sensibiliseringsactiviteiten in Halle)
- Projecten in het Zuiden
- Noodhulp,
De huidige reglementen zijn echter niet meer toepasbaar. Er is o.a. nog sprake van
millenniumdoelstellingen i.p.v. SDG's.

Daarom heeft de STROS het initiatief genomen om de 3 bestaande reglementen te vernieuwen.

Advies en motiverino
Het resultaat is een herwerking van deze drie reglementen in één vereenvoudigd reglement, Dit
gebeurde in overleg met de dienst GEKO en na advies van de financiële en juridische dienst.
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Aan de Raad wordt voorgesteld dit subsidiereglement goed te keuren zodat het kan toegepast worden
bij de volgende subsidieverdeling in 2019.
Dit subsidiereglement vervangt de reglementen goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 juni 2010,
en de aanpassingen op 11 septermber 2012 en 8 september 2015.

Juridische gronden
- Besluit Gemeenteraad dd.22 juni 2010 - nieuwe subsidiereglementen ontwikkelingssamenwerking.
- Besluit Gemeenteraad dd, 11 september 2012 - subsidiereglement voor ontwikkelingsprojecten in
het Zuiden - wijziging.

- Besluit Gemeenteraad dd. 8 september 2015 - reglement - basiserkenning van lokale afdelingen van
NGO's en 4e, pijlerorganisaties die in Halle activiteiten ontwikkelen rond het Zuiden.
- Beslissing College van Burgemeester en Schepenén dd, 13 juli 2018,

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De subsidies zijn voorzien op volgende registratiesleutels
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Beleidsinformatie
6 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs > 8 - De stad wil de continuiteit
waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking > 2 - DraagkrachWersterking door flnanciële en maximale logistieke steun
aan 4e-pijlerorganisaties, lokale NGO's, 11.11,11, Oxfam Wereldwinkel, ...
6 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs > 8 - De stad wil de continuiteit
waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking > 4 - Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden
en noodhulp

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies

Besluit
Aftikel

1

Het subsidiereglement Noord-Zuidwerking wordt goedgekeurd.

Bijlagen

1. subsidieringsreglement NZ vanaf 2018,pdf
2. Besluit gemeenteraad dd. 8 september 2015 - reglement
afdelingen NGOs en 4e, pijlerorganisaties -.pdf
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basiserkennning van lokale

3.
4.

Besluit gemeenteraad dd. 11 september 20t2 - subsidiereglement ontwikkelingsprojecten in
het Zulden.pdf
Beslissing Coltege van Burgemeester en Schepenen dd. 13 juli 2017.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Stad Halle

Subsidiereglement Noord-Zu idwerki ng
De stad Halle engageert zich om jaarlijks een budget te voorzien voor organisaties die
werken aan ontwikkelingssamenwerking.
Dit budget wordt onderverdeeld in
1

.

2.
3.

:

Noordwerking (informatieve en sensibiliseringsactiviteiten in Halle)
Projecten in het Zuiden
Noodhulp

Vaste toelage
Oxfam Wereldwinkel krijgt jaarlijks een vaste toelage van 3 300 euro als tussenkomst
in de huur van het pand waarin de winkel gevestigd is.
11.11.11 . krijgt als koepel van de Noord-Zuidwerking een vaste toelage van 19 500
euro van de stad Halle.
Beide organisaties komen niet in aanmerking voor verdere ondersteunende subsidies en
kunnen geen project indienen.

Subsidieaanvragen
Ngo's of 4depijlerorganisaties kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor ondersteuning
van hun Noordwerking en een project in het Zuiden.
Alle vereiste documenten hiervoor moeten uiterlijk 5 december vóór de aanvang van het
werkingsjaar ing ediend worden via unnnry.halle.be

1.

Noordwerking
Doel: Subsidies ter ondersteuning van informatieve en sensibiliseringsactiviteiten in
Halle.

Criteria
De 4dupijlerorganisatie of lokale afdeling van een ngo:

-

is minstens vóór 1 april van het lopende jaar aangesloten bij de STROS.
stelt de werking in het Zuiden centraal.
is vertegenwoordigd door 3 personen waarvan minstens 1 in Halle woonachtig is.
neemt deel aan de algemene vergaderingen van de STROS en kan zich éénmaal
verontschuldigen.
neemt deel aan minstens één activiteit georganiseerd of mede georganiseerd door de
STROS.
legt jaarlijks een activiteitenverslag en -planning voor.

De jaarlijkse toelage voor de Noordwerking bedraagt maximum 300 euro. Een eventueel
overschot wordt overgeheveld naar de toelage voor projecten in het Zuiden.
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2.

Projecten in het Zuiden
Doel: Subsidies ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden
Criteria

-

Voldoen aan de criteria vermeld in 1
Een online versie van het project in het Zuiden indienen met daarbij een evaluatie
van het vorig jaar gesubsidieerde project, indien er reeds een project wqrd ingediend.
Er kan per organisatie jaarlijks slechts 1 project ingediend worden.
Het ingediend project heeft betrekking op de werking in het Zuiden en beantwoordt
aan minstens 2 van de 17 duuzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
De plaatselijke medewerkers/bevolkingsgroep dragen na 3 jaar de gedeeltelijke en na
5 jaar de volledige eindverantwoordelijkheid van het project.

De toelage wordt integraal verdeeld over de ingediende en goedgekeurde projecten.

Berekening van de subsidies voor projecten in het Zuiden

-

ledere organisatie (ngo /4d"pijlerorganisatie) die voldoet aan de criteria om in
aanmerking te komen voor een subsidie krijgt een basisbedrag van 1000 euro.
Verder krijgt ieder project een extra toelage op basis van een puntensysteem
(zie tabel in bijlage).

3.

Noodhulp
Doel: Subsidies voor noodhulp en hulp bij heropbouw na rampen in het Zuiden

Professionele ngo's gespecialiseerd in het verlenen van medische en logistieke hulp in
crisissituaties, ngo's en 4d"pijlerorganisatie met een Noordwerking in Halle kunnen een
aanvraag indienen voor noodhulp via een brief of via www.halle.be.

Algemeen

-

De subsidies kunnen uitgekeerd worden binnen het bedrag dat jaarlijks goedgekeurd
wordt door de Gemeenteraad.
De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen
daaraan te maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om bovenstaande
subsidies goed te keuren aan het College van Burgemeester en Schepenen na
advies door de STROS.
Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen vaststelt dat de subsidie
toegekend werd op basis van een valse of onjuiste aanvraag, dan kan de subsidie
teruggevorderd worden

Dit reglement is van toepassing vanaf oktob er 2018.
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1500 Halle, 04 september 2018

De secretaris van de gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Jan De Winne, algemeen

de heer Bertrand Demiddeleer
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