Reglement betreffende de subsidiëring in het kader van
ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking
Afdeling 1 - Projecten
Algemene bepalingen
Artikel 1
De gemeente Ingelmunster voorziet een gemeentelijke toelage voor projecten van verenigingen en/of
particuliere personen inzake ontwikkelingssamenwerking.
Criteria voor betoelaging van projecten
Artikel 2
Projecten dienen een verankering of draagvlak te hebben binnen de gemeente Ingelmunster.
Dit betekent dat de aanvrager of, indien het om een vereniging gaat, de vertegenwoordiger gedomicilieerd
is in Ingelmunster en dat de projecten ook binnen Ingelmunster een gezicht krijgen door educatie en
sensibilisering.
Artikel 3
Projecten dienen bij te dragen tot een maatschappelijke emancipatie en participatie van de lokale
bevolking en zijn niet bevoogdend:




het project poogt mensen vrij te maken van wat hen beperkt en streeft naar gelijke kansen voor
iedereen
het project wordt geformuleerd vanuit een vraag van de lokale bevolking of een lokaal vastgestelde
basisbehoefte
de doelgroep wordt betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het project.

Artikel 4
Projecten komen rechtstreeks ten goede van de lokale bevolking en zijn aangepast aan de mogelijkheden
van het land (geïntegreerd binnen de sociale, culturele en politieke context).
De bevolking wordt daardoor in de mogelijkheid gesteld om hun levenssituatie en deze van de volgende
generaties te verbeteren.
Artikel 5
Projecten worden, bij voorkeur, betoelaagd in landen, die als ontwikkelingslanden opgenomen zijn op de
lijst van het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance Committee - DAC) van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)*. Staat het land waarvoor een
subsidie aangevraagd niet op deze lijst, motiveer dan uitgebreid de keuze op het aanvraagformulier.
* Zie link:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20f
inal.pdf
Artikel 6
Alle publicaties omtrent het project vermelden: “Met steun van de gemeente Ingelmunster” en/of bevatten
duidelijk het logo van de gemeente Ingelmunster.
Artikel 7
Indien het gemeentebestuur dat wenst, dan stelt de aanvrager de nodige info en afbeeldingen ter
beschikking voor een publicatie over het project op de gemeentelijke website of in het gemeentelijk
infomagazine.
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Aanvraag van de toelage
Artikel 8
De toelage dient aangevraagd te worden via het hiervoor voorziene aanvraagformulier.
Dit formulier kan verkregen worden via de noord-zuidambtenaar van het gemeentebestuur
(Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster, 051/33 74 79, noordzuid@ingelmunster.be) of via de website
www.ingelmunster.be/noordzuid.
Artikel 9
Eenzelfde project kan per kalenderjaar maar één maal in aanmerking komen voor een projectsubsidie.
Artikel 10
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen die
nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de
subsidie. Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken heeft gevolgen voor de toekenning van de
subsidie.
Bedrag van de toelage
Artikel 11
Het bedrag van de toelage bedraagt, in principe, 400,00 euro.
In het geval er onvoldoende budget beschikbaar is, kan dit bedrag verminderd worden.
Artikel 12
Het bedrag wordt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen binnen de drie
maanden gestort op het rekeningnummer van de aanvrager.
Controle
Artikel 13
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om de aanwending van de verleende
toelage te controleren.
Artikel 14
Indien blijkt dat de toelage ten onrechte werd toegekend omdat onjuiste of onvolledige gegevens werden
verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van
burgemeester en schepenen het bedrag van de toelage terugvorderen.
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Afdeling 2 - Noodhulp
Algemene bepalingen
Artikel 15
De gemeente Ingelmunster voorziet een gemeentelijke toelage voor noodhulp vóór, tijdens of vlak na een
ramp of acute crisis in een gebied.
Criteria voor betoelaging van noodhulp
Artikel 16
Noodhulp heeft als doel de slachtoffers bij te staan in hun basisbehoeften: de hulp is, onder andere,
gericht op voorzien van onderdak, voedsel, kledij, drinkwater, gezondheidszorg, enzovoort.
Artikel 17
Noodhulp staat tegenover ‘structurele hulp’ die veranderingen op sociaal, economisch of politiek vlak op
lange termijn tot doel heeft.
Artikel 18
Een subsidie voor noodhulp kan maar worden aangevraagd indien het getroffen land opgenomen is op de
lijst van het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance Committee - DAC) van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met uitzondering van de High
Income Countries and Territories.
* Zie link:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20f
inal.pdf
Artikel 19
Noodhulp kan aangevraagd worden door:
 erkende organisaties of samenwerkingsverbanden met expertise in snelle interventies*
 Ingelmunsterse verenigingen of individuen die zelf een actie organiseren ten voordele van een
bepaalde ramp of crisis.
* Zie link: lijst van NGO’s die erkend worden door de dienst Buitenlandse Zaken
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/lijst_erkende_ngos_liste_ong_agreees_010215.p
df
Aanvraag van de toelage
Artikel 20
De aanvraag dient schriftelijk per post of per mail bezorgd te worden aan het gemeentebestuur van
Ingelmunster.
Artikel 21
De aanvraag moet informatie bevatten over de ramp of acute crisis en eventueel een toelichting bij de
lokale actie indien van toepassing.
Artikel 22
Noodhulp kan ten allen tijde aangevraagd worden.
Artikel 23
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen die
nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de
subsidie.
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Bedrag van de toelage
Artikel 24
Het bedrag van de toelage bedraagt, in principe, 400,00 euro.
In het geval er onvoldoende budget beschikbaar is, kan dit bedrag verminderd worden.
Artikel 25
Het bedrag wordt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen binnen de drie
maanden gestort op het rekeningnummer van de aanvrager.
Controle
Artikel 26
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om de aanwending van de verleende
toelage te controleren.
Artikel 27
Indien blijkt dat de toelage ten onrechte werd toegekend omdat onjuiste of onvolledige gegevens werden
verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, dan kan het college van
burgemeester en schepenen het bedrag van de toelage terugvorderen.

(Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2016)
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