GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
Voor sensibiliserende activiteiten rond de
noordzuidthematiek.

Artikel 1: Begrippen.
- Gemeentebestuur:
Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het College van Burgemeester
en Schepenen.
- Noordzuidraad:
De adviesraad, die door de gemeenteraad op 2 april 2007 werd opgericht ter bevordering van het
gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, en die werd belast daarover advies te formuleren.
- Vereniging:
Groep van personen samengebracht rond een bepaalde activiteit of doel zonder economische achtergrond.
- Erkende Kuurnse vereniging:
Kuurnse vereniging die op advies van een adviesraad erkend is door het College van Burgemeester en
Schepenen.
- Zuiden:
Het geheel van 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) met uitzondering van de “hoge inkomenslanden en
regio’s”. De lijst is te raadplegen via:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20fi
nal.pdf.
- Noorden:
Het geheel van landen die niet 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). De lijst is te raadplegen via:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20fi
nal.pdf.
- Kalenderjaar:
De periode van 1 januari tot en met 31 december.
- Werkjaar:
De periode van 1 september van het lopende kalenderjaar tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
- Schriftelijk
Handgeschreven, uitgetikt op de computer, per fax of per e-mail.
Artikel 2: Doel van het reglement.
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de gemeentebegroting,
voorziet het gemeentebestuur een financiële ondersteuning voor sensibiliserende activiteiten rond de
noordzuidthematiek. Deze financiële ondersteuning is bedoeld als tussenkomst in de activiteitskosten.
Artikel 3: Wat komt in aanmerking?
Als sensibiliserende activiteit wordt beschouwd ieder doelgericht en in tijd en ruimte afgebakend initiatief dat
de belangstelling voor en betrokkenheid op de noordzuidthematiek verhoogt bij de Kuurnse inwoner, met de
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bedoeling enerzijds een verdraagzame en respectvolle houding, en anderzijds een ruimer begrip van de
thematiek te bevorderen.
De sensibiliserende activiteit(en) is (zijn) welomlijnd naar pedagogische en/of animatieve doelstellingen,
middelen en methodes. Die activiteiten kunnen zijn: films, animatieve werkwinkels, spreekbeurten, educatieve
spelen, theatervoorstellingen, … In het kader van dit reglement worden een geheel van activiteiten, zoals een
bewustmakingsdag, als 1 initiatief beschouwd.
De noordzuidthematiek behelst niet alleen omstandigheden in het Zuiden, maar ook de verhoudingen tussen
het Noorden en het Zuiden, met betrekking tot één of meer van de volgende thema’s: leefmilieu,
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, democratisering en politieke bewustwording, duurzame ontwikkeling,
gendergelijkheid, economie en handelsverhoudingen, of mensenrechten. Het gaat m.a.w. niet over de vierde
wereld, of omstandigheden en verhoudingen in het Noorden.
Artikel 4: Wie komt in aanmerking?
De sensibiliserende activiteit heeft een duidelijke Kuurnse verankering. De sensibiliserende activiteit wordt
m.a.w. georganiseerd door:
- een Kuurnse NGO-afdeling, voor zover de activiteit niet in de nationale campagneperiode valt,
- ofwel een Kuurnse school,
- ofwel een andere door het College van Burgemeester en Schepenen erkende Kuurnse adviesraad,
gemeentelijk comité of vereniging,
- ofwel een samenwerkingsverband van verenigingen, waarvan minstens 1 van de partnerverenigingen uit
Kuurne afkomstig is,
hierna “initiatiefnemer(s)” genoemd.
Artikel 5: Aanvraag en behandeling.
§ 1. Aanvraag:
De aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen met het
daartoe bestemde aanvraagformulier op afroep. Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van
de gemeente Kuurne (www.kuurne.be/e-loket), of persoonlijk af te halen bij de vrijetijdsdienst
(Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne), of per e-mail op te vragen via noordzuid@kuurne.be.
De aanvraag gebeurt uiterlijk voor 30 juni van het lopende kalenderjaar (eerste projectoproep). Als er na
goedkeuring van deze aanvragen nog budget beschikbaar is, wordt een tweede projectoproep gelanceerd met
als uiterste indiendatum 30 september van het lopende kalenderjaar.
De aanvraag bevat minstens volgende gegevens:
- de naam, het adres, het vast en/of mobiel telefoonnummer, het e-mailadres en het rekeningnummer van de
initiatiefnemer(s),
- een beschrijving van de doelstellingen van het initiatief en de specifieke activiteit(en),
- een gedetailleerde en realistische begroting van de activiteitskosten voor die activiteiten die in hetzelfde
kalenderjaar na de vooropgestelde indiendatum plaatsvinden.
- een gedetailleerd financieel verslag van de activiteitskosten voor die activiteiten die in hetzelfde
kalenderjaar voor de vooropgestelde indiendatum plaatsvinden (zie ook artikel 6).
§ 2. Behandeling van de aanvraag:
- Het College van Burgemeester en Schepenen legt de aanvragen na de projectoproep gebundeld voor
advies voor aan de Gemeentelijke Noordzuidraad.
- De Gemeentelijke Noordzuidraad behandelt de aanvragen binnen de 30 dagen en verstrekt een
gemotiveerd advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit advies betreft het al dan niet
aanvaarden van de sensibiliserende activiteit(en) o.b.v. de voorwaarden vastgelegd in dit reglement en een
voorstel van subsidiebedrag. Als de NZR het advies niet binnen die tijd kan geven, worden de aanvragen
als positief geadviseerd beschouwd, mits voldaan wordt aan de basisvoorwaarden zoals omschreven in dit
reglement.
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- Het College van Burgemeester en Schepenen behandelt de aanvragen op hun eerstvolgende zitting
volgend op het advies van de Gemeentelijke Noordzuidraad en brengt de aanvragers van de beslissing op
de hoogte maximaal 45 dagen na de aanvraag.
Artikel 6: Bedrag en uitbetaling.
De subsidie bedraagt maximaal € 500,00 per goedgekeurde sensibiliserende activiteit. Het bedrag wordt
bepaald op basis van een financiële raming die de initiatiefnemers bij hun aanvraag hebben gevoegd en kan
nooit hoger zijn dan de effectief gerealiseerde kost.
Het toegekende bedrag wordt uitbetaald binnen 2 maand na de goedkeuring door het College van
Burgemeester en Schepenen, en uiterlijk voor het einde van het lopende kalenderjaar, en pas nadat de
initiatiefnemer(s) een financieel verslag hebben ingediend waaruit de aanwending van de subsidie moet
blijken. In dit financieel verslag maken de initiatiefnemer(s) een totale afrekening van de inkomsten en
uitgaven, gestaafd met betalingsbewijzen, facturen en/of officiële kastickets.
Een aanvaarde sensibiliserende activiteit kan geen geld ontvangen uit een andere Kuurnse subsidieregeling.
Artikel 7: Controle.
In toepassing van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanbesteding van sommige toelagen is de begunstigde gehouden:
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om, eventueel ter plaatse,
de aanwending van de toegekende subsidies te controleren;
- Bij niet naleving van deze bepalingen of bij niet uitvoering van het project kan het gemeentebestuur
overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de (voorschotten op de) betrokken subsidies ,
evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
De begunstigde wordt, overeenkomstig artikel 5, § 1 en 2 van de Wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanbesteding van sommige toelagen, vrijgesteld van het voorleggen van
de balans, de rekeningen en het verslag inzake het beheer en de financiële toestand, zowel bij de aanvraag
als na afloop van het werkjaar.
Artikel 8: Tekorten.
Als het in de begroting voorziene krediet niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan wordt het totale
bedrag procentueel evenredig verminderd over alle aanvragen heen.
Artikel 9: Beslissing.
Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het
reglement.
Artikel 10: Bepaling inzake inwerkingtreding.
Onderhavig reglement en haar latere eventuele aanpassingen treden in werking na de goedkeuring ervan
door de gemeenteraad.
Artikel 11: Overgangsregeling voor het kalenderjaar 2008.
In afwijking van artikel 5 § 1 wordt de indiendatum voor de eerste projectoproep voor alle sensibiliserende
activiteiten in 2008 vastgelegd op 30 september 2008.
Artikel 12: Regeling voor afwijkingen en geschillen.
Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld, alle afwijkingen op de voorwaarden bepaald in het
reglement, of geschillen zijn onderhevig aan een expliciete evaluatie en goedkeuring/afwijzing door het
College van Burgemeester en Schepenen.
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