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Beschrijving
Aanleiding en context
In de begroting van de stad is onder code 2017/6490030/WELZ/0160 een toelage voorzien voor
ontwikkelingssamenwerking.
Het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking bepaalt de verdeling van deze toelage.
De toelage wordt in het huidige subsidiereglement verdeeld over verschillende categorieën:
3.1. 10 % van de toelage wordt uitgegeven aan noodhulp, met een vastgelegde som van € 250 per
project.
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3.2. 10 % van de toelage gaat naar basissubsidie aan door het stadsbestuur erkende organisaties
voor ontwikkelings-samenwerking.
3.3. 35 % van de toelage wordt uitgetrokken voor initiatieven, verenigingen, en scholen die
publieksgerichte activiteiten organiseren, waarbij het hoofdaccent ligt op de sensibilisatie en
informatie van de Turnhoutse bevolking t.a.v. ontwikkelingssamenwerking;
3.4. 45 % waarvan 25% voor de organisatie van projecten en activiteiten van de Mondiale Raad en
20 % voor verdeling subsidies 4de pijler

Aangezien er geen erkende organisaties voor ontwikkelingssamenwerking meer zijn die hun zetel in
Turnhout hebben, zou deze categorie geschrapt moeten worden. Na een evaluatie van de subsidies
voor 4de pijlers is eveneens besloten om wijzigingen aan te brengen binnen deze categorie. Op deze
manier wil de Mondiale Raad een betere ondersteuning bieden aan duurzame 4de pijlerprojecten.
Het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking werd besproken op de algemene vergaderingen
van de Mondiale Raad, de stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. In een werkgroep
werden voorstellen tot wijziging besproken en vervolgens voorgelegd aan de leden op de algemene
vergaderingen. Op de algemene vergadering van 1 juni 2016 werden de voorstellen goedgekeurd.
Volgende wijzigingen werden goedgekeurd door de algemene vergadering:

 De toelage wordt in het nieuwe subsidiereglement verdeeld over volgende
categorieën:
3.1. 10 % van de toelage wordt uitgegeven aan noodhulp, met een vastgelegde som van € 250 per
noodgeval
3.2. 40 % van de toelage wordt uitgetrokken voor Turnhoutse verenigingen en scholen die
publieksgerichte activiteiten organiseren, waarbij het hoofdaccent ligt op de sensibilisatie en
informatie van de Turnhoutse bevolking t.a.v. mondiale thema’s
3.3. 25% van de toelage wordt gebruikt voor de organisatie van projecten en activiteiten van de
Mondiale Raad
3.4. 25% van de toelage wordt gebruikt voor verdeling subsidies 4de Pijlers en Turnhoutse inwoners
die
vrijwilligerswerk doen in het Zuiden (o.a. studenten …)

Op deze manier kunnen er meer middelen vrijgemaakt worden voor de aanvragen van Turnhoutse
scholen en verenigingen - in het kader van mondiale vorming - en de duurzame 4de pijler projecten
binnen Turnhout.

 Volgende artikels werden toegevoegd:
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Artikel 4:
Subsidies zijn niet cumuleerbaar: er is slechts 1 aanvraag mogelijk per jaar. Uitzonderling: scholen
kunnen meerdere aanvragen indienen, telkens voor verschillende mondiale activiteiten
Artikel 5:
Aankopen van dranken en eten worden niet gesubsidieerd
Artikel 6:
De mondiale activiteiten/projecten moeten steeds een duidelijke Noord-Zuid link hebben én er moet
een koppeling mogelijk zijn met de SDG’s (zie bijlage 1). Thema’s die in aanmerking komen zijn bv.
armoede in het Zuiden, migratie, Fairtrade, wereldwijde klimaatsverandering,mensenrechten, vrede
en geweld …

 Het artikel dat aangeeft wat onder noodhulp valt, werd uitgebreider omschreven:
N.a.v. een noodsituatie (natuurramp, burgeroorlog, vergeten conflicten …) kan de Mondiale Raad
beslissen om noodhulp toe te kennen.
- De noodhulp moet verleend worden in gebieden die getroffen werden door een rampspoed van
natuurlijke of menselijke oorsprong. Het kan ook handelen over een verergering van bestaande
structurele problemen door oorlogen, hongersnood, natuurramp, vluchtelingenstromen of epidemieën.
- De noodhulp kan enkel toegekend worden voor projecten in erkende ontwikkelingslanden
voorkomend op de lijst van de OESO (DAC-lijst)
- De Mondiale Raad verleent noodhulp aan erkende ngo’s voor noodhulpacties
Indien er binnen de post noodhulp budget over is, beslist de algemene vergadering van de Mondiale
Raad over de bestemming van dit budget.

 Wijzigingen in het kader van aanvragen voor Turnhoutse scholen en verenigingen

- wijziging indiendatum: scholen en verenigingen moeten hun aanvraag indienen vóór 1 maart in
plaats van 1 februari
- de mondiale activiteiten moeten een link hebben met de Sustainable Development Goals (SDG's
oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) in plaats van de vroegere Millenniumdoelstellingen
- bij verenigingen betaalt de Mondiale Raad maximum 75 % van de totale onkosten terug (vroeger
was dit 85%); het totale subsidiebedrag kan nooit meer zijn dan 1.500 euro (= extra
toevoeging)
- bij scholen betaalt de Mondiale Raad eveneens maximum 75 % van de gevraagde subsidie terug
(idem vroeger); met een maximum van 4 euro / leerling; het totale subsidiebedrag kan
nooit meer zijn dan 4.000 euro (= extra toevoegingen)
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 Wijziging aanvragen 4de pijler: nieuwe voorwaarden
Artikel 14 binnen het nieuwe subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking vervangt artikel 8 binnen
het huidige subsidiereglement. Binnen artikel 14 zijn nu de voorwaarden opgenomen waaraan 4de
pijleraanvragen moet voldoen. Deze werden vroeger omschreven in een afzonderlijk 4de
pijlersubsidiereglement (zie bijlage).
In het nieuwe subsidiereglement wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor
duurzame 4de pijlerprojecten van Turnhoutenaren en aanvragen voor eenmalig vrijwillijgerswerk in
het buitenland (in praktijk vaak buitenlandse stages van Turnhoutse studenten). Dit omdat het over
een heel ander soort engagement gaat: een langdurig engagement versus een eenmalig engagement.
De Mondiale Raad wil graag de duurzame 4de pijlerprojecten van Turnhoutse inwoners meer
ondersteuning bieden. De bedragen die aldus gegeven worden verschillen naargelang de aanvraag.

Artikel 14:
Stad Turnhout en Mondiale Raad geven subsidies aan mensen die zich inzetten voor projecten in
ontwikkelingslanden.
Het project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, bevindt zich in één van de landen van de DAClijst die op dat moment geldt of op de lijst van partnerlanden van de Federale of Vlaamse Overheid die
op dat moment geldt (zie bijlage 3).

 14.1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten in het Zuiden die opgezet zijn door
Turnhoutse erkende organisaties en Inwoners van Turnhout die éénmalig vrijwilligerswerk
gaan doen in het Zuiden of studenten die in het kader van een stage naar het Zuiden gaan.

14.1.1. Projecten in het Zuiden die opgezet zijn door Turnhoutse erkende organisaties (bv. 4de pijler
vzw, …), bedrijven, scholen, … (zetel in Turnhout)
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie moet de aanvraag aan de volgende
voorwaarden voldoen:

o De aanvrager kan slechts 1 aanvraag per kalenderjaar indienen.
o Het gaat om een projectsubsidie: max. 75 % van de onkosten van het ingediende

project worden terugbetaald, maar het totale bedrag kan nooit meer zijn dan 1.500
euro

o Het project dient allereerst een duidelijk doel te hebben en beperkt te zijn in de tijd
(looptijd max 1 jaar).

o De aanvrager moet kunnen aantonen dat het bedrag goed besteed is o.a. via
financiële bewijzen. Het project wordt ondersteund; er worden geen vaste
operationele kosten van het 4de Pijler project gesubsidieerd

o Het project dient een duurzaam karakter te hebben of een lange termijnvisie na te

streven. Duurzaamheid geldt hierbij in de breedste zin van het woord. Zo kan het b.v.
het ecologisch karakter van het project verbeteren maar het kan ook kaderen in de
verbetering van de zelfredzaamheid van het project of een kwantitatieve verbreding

4/25

of kwalitatieve verbetering nastreven. Ook het (ver)bouwen van infrastructurele
werken valt hieronder.

o De subsidie gaat naar het project; niet naar reis en verblijfsonkosten. Het

subsidiegeld wordt dus door de Mondiale Raad op de rekening van het project
gestort.

o Het project waarvoor geld wordt gevraagd is geen project van een erkende ngo
o De betrokkenheid van de lokale bevolking in het land waar vrijwilligerswerk wordt
verricht is heel belangrijk. Bij het project moet dus zeker en vast ook de lokale
bevolking actief betrokken zijn.

o Link met SDG’s is noodzakelijk en moet aangetoond worden. Het project moet
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de lokale bevolking in het Zuiden

 14.1.2.Inwoners van Turnhout die éénmalig vrijwilligerswerk gaan doen in het Zuiden of
studenten die in het kader van een stage naar het Zuiden gaan

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie moet de aanvraag aan de
volgende voorwaarden voldoen:

o 1 aanvraag per jaar mogelijk
o Het gaat om een subsidie van 250 euro, die niet mag besteed worden aan reis-en
verblijfskosten, maar integraal naar het project in het Zuiden moet gaan.

o Het goedgekeurde subsidiebedrag wordt ten vroegste 4 weken vóór vertrek van de
vrijwilliger/student rechtstreeks op de rekening van het project gestort.

o Link met SDG’s is noodzakelijk en moet aangetoond worden . Het project moet
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de lokale bevolking in het Zuiden.

 14.2. Als u voldoet aan bovenstaande criteria, kan u een aanvraag indienen bij de Mondiale
Raad. Indien u een subsidie ontvangt, vraagt de Mondiale Raad om na afloop van de reis
verslag uit te brengen op de algemene vergadering van de Mondiale Raad. Indien er geen
terugkoppeling gebeurt, kan de Mondiale Raad de subsidie terugvorderen.

 14.3. De Mondiale Raad voorziet een voorgedrukt aanvraagformulier voor het aanvragen van
subsidies, dat volledig ingevuld en ondertekend moet binnengebracht worden. Op het
aanvraagformulier wordt het project duidelijk omschreven: welk project, waar, doel van het
project, betrokkenheid van organisaties, data, …
De aanvraag wordt ingediend bij: Dienst Gelijke Kansen, tav Mondiale Raad Turnhout,
Campus Blairon 200,
2300 Turnhout of noordzuid@turnhout.be

 14.4. De aanvragen worden telkens op de eerstvolgende algemene vergadering van de
Mondiale Raad besproken en goedgekeurd/afgekeurd. De leden van de algemene
vergadering van de Mondiale Raad nemen een gemotiveerde beslissing over de aanvragen
gebaseerd op het subsidiereglement en het ingevulde aanvraagformulier.

 14.5. U mag in hetzelfde jaar geen aanvraag indienen voor allebei de categorieën hierboven
vermeld.
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Argumentatie
Het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking moet aangepast worden. Enerzijds omdat er geen
erkende organisaties voor ontwikkelingssamenwerking meer zijn die hun zetel in Turnhout hebben en
deze categorie dus geschrapt dient te worden.
Anderzijds omdat er een evaluatie heeft plaatsgevonden van het 4de pijler subsidiereglement, waarbij
een aantal aanpassingen naar voren werden geschoven. Deze zijn nu intergraal opgenomen binnen
het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen financiële gevolgen

Advies
Mondiale Raad
Gunstig advies
Op de algemene vergadering van 1 juni 2016 werd het vernieuwde subsidiereglement goedgekeurd.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nieuwe subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking goed.

Bijlagen
1. Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking (2).pdf
2. Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking-vernieuwd.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
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