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Afwezig:
Goedkeuren van subsidiereglement voor het ondersteunen van de Kaprijkse initiatieven aan de
Warmste Week en dossiers inzake ontwikkelingssamenwerking
De gemeenteraad,
Wetten
reglementen
Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

en

Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 23°

Dossiers warmste week 2017 en 2018
Dossiers ontwikkelingssamenwerking van afgelopen jaren.
In 2017 werd voor de eerste keer een toelage / subsidie toegekend aan
Kaprijkse deelnemers aan de Warmste Week. De Warmste Week is een
initiatief van Studio Brussel om goede doelen te ondersteunen.
Het is aangewezen de regels hierover te formaliseren.
De opmaak van een subsidiereglement komt de gemeenteraad toe.
Het college van burgemeester en schepenen kent ook subsidies toe aan
dossiers m.b.t. ontwikkelingssamenwerking, na advies van de cultuurraad.
Dit kan ook beter opgenomen worden in een reglement, waarbij enkel op
afwijkingen op het reglement het dossier nog wordt voorgelegd aan het
college, en bij klassieke aanvragen de afhandeling sneller kan verlopen.
Traditie
schreef
voor
dat
0,10%
van
het
budget
naar
ontwikkelingssamenwerking gaat. Warmste Week is (niet allemaal)
ontwikkelingssamenwerking: dus eventueel apart budget te voorzien vanaf
2020. Het zijn sowieso geen van allen nominatieve subsidies. De nodige
aanpassingen moeten vanaf 2020 gebeuren in de boekhouding.

Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel

Huidig budget ontwikkelingssamenwerking 2019: 0160-00 / 649100 6000
euro
Goedkeuren van het subsidiereglement met als pijlers:
-

Warmste Week: opbrengst vermeerderen met 50% met een
maximum van 200 euro per actie en voor zover het beschikbare
budget niet wordt overschreden, anders pro rata verdeling

-

Ontwikkelingssamenwerking: 250 euro per jaar / per dossier / na
gunstig advies van de cultuurraad. Afwijkingen naar college.

Geen extra budget. 1 pot ter ondersteuning van goede doelen.
Stemmen

Besluit

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
16 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Marnix Seels, Stefaan Buyck,
Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Enig artikel: de
gemeenteraad
keurt
het
subsidiereglement
‘ontwikkelingssamenwerking en Warmste Week’ goed.

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ACTIVITEITEN DIE DOORGAAN N.A.V. DE WARMSTE WEEK EN PROJECTEN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Gemeenteraad van 28 november 2019

Hoofdstuk I: toepassingsgebied
Artikel 1:

de Warmste Week is een initiatief van Studio Brussel om goede doelen te
ondersteunen. Enkel activiteiten die officieel geregistreerd staan via de officiële
site worden in aanmerking genomen.

Artikel 2:

ontwikkelingssamenwerking betreft projecten in derdewereldlanden en
ontwikkelingslanden om de burgers en instellingen te helpen zich verder te
ontwikkelen met als doel een hogere levensstandaard. De projecten kunnen
betrekking hebben op infrastructuur, democratie, armoedebestrijding, duurzame
ontwikkeling, economie, onderwijs etc.

Artikel 3:

de subsidie beoogt projecten en activiteiten waarbij er een duidelijke link is met
Kaprijke. (bv. de organisator, de kerngroep, de begunstigde of andere reden)

Artikel 4:

deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies zoals projectsubsidies
of pleinitiatief.

Artikel 5:

naast projecten uit de categorieën van artikel 1 en 2 reserveert het bestuur binnen
dit budget ook de nodige fondsen voor Plan International. Per actieve
jeugdvereniging binnen onze gemeente wordt 1 Plan-kind gesponsord.

Hoofdstuk II: procedure voor de warmste Week
Artikel 6:

de activiteit moet geregistreerd en aanvaard zijn in de databank van de Warmste
Week. Mogelijks zijn specifieke voorwaarden van kracht om te kunnen deelnemen.
Hieraan moet de aanvrager dan ook voldoen.

Artikel 7:

indien de organisator wil dat de gemeente de Warmste Week activiteit mee in de
kijker zet op de gemeentelijke website en sociale media, dan wordt de link naar
de geregistreerde activiteit per mail bezorgd aan de gemeente van zodra
beschikbaar. Er mag ook een link naar een facebookactiviteit bezorgd worden.
Het is in beide gevallen niet voldoende om enkel een titel van de actie te sturen.

Artikel 8:

het aanvraagdossier tot het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie bevat de
gegevens van de contactpersoon, een korte omschrijving van de activiteit en het
goede doel, een grondige motivatie met betrekking tot de link met Kaprijke, en
een overzicht van inkomsten, kosten, en de netto-opbrengst en een
rekeningnummer. Indien dit overzicht nog niet definitief is, omdat de actie nog niet
ten einde is, dan wordt dit expliciet vermeld.

Artikel 9:

het aanvraagdossier wordt per mail ingediend ten laatste de donderdag voor de
laatste collegezitting van dat jaar. De aanvrager informeert zich tijdig bij de
diensten wanneer dit is. Dit varieert jaarlijks afhankelijk van de vakantieperiode.
Laattijdige dossiers worden niet meer in aanmerking genomen.

Artikel 10:

de uitbetaling wordt via de aanrekeningen aan het college voorgelegd op de
laatste zitting, en daarna zo snel mogelijk gestort.

Artikel 11:

de aanvrager wordt na het college op de hoogte gebracht van het bedrag dat op
zijn rekening zal worden gestort.

Artikel 12:

de aanvrager bezorgt ten laatste op 15 januari van het jaar dat volgt een bewijs
van de storting van de oorspronkelijke opbrengst én de subsidie toegekend door
Kaprijke aan de Warmste Week. Dit wordt per mail aangeleverd. Het niet
aanleveren van bewijs resulteert automatisch in een weigering bij een latere
aanvraag en de gestorte som zal worden teruggevorderd.

Hoofdstuk III: procedure voor ontwikkelingssamenwerking
Artikel 13:

lokale verenigingen, scholen en particulieren die projecten m.b.t.
ontwikkelingssamenwerking ondersteunen komen in aanmerking voor een
subsidie.

Artikel 14:

indien de organisator wil dat de gemeente het project mee in de kijker zet op de
gemeentelijke website en sociale media, dan wordt de link naar de website van

het project bezorgd aan de gemeente. Er mag ook een link naar een
facebookactiviteit bezorgd worden.
Artikel 15:

het aanvraagdossier tot het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie bevat de
gegevens van de contactpersoon, een omschrijving van het project ondersteund
met het nodige fotomateriaal, de locatie waar dit project doorgaat, een grondige
motivatie met betrekking tot de link met Kaprijke en een rekeningnummer.

Artikel 16:

het aanvraagdossier wordt via het voorziene formulier op de website ingediend,
ten laatste op 31 oktober. Dat laat ons toe tijdig een advies van de cultuurraad te
bekomen en uit te betalen voor einde van het boekjaar.

Artikel 17:

na gunstig advies van de cultuurraad wordt de uitbetaling via de aanrekeningen
aan het college voorgelegd, en daarna wordt er zo snel mogelijk gestort.

Hoofdstuk IV: Bedrag van de subsidie
Artikel 18:

voor een project ontwikkelingssamenwerking bedraagt de subsidie 250 euro per
project. Er kan jaarlijks opnieuw een aanvraag ingediend worden indien het
project nog actief is.

Artikel 19:

activiteiten binnen het kader van de warmste week krijgen een subsidie van 50%
van hun eigen opbrengst, met een maximum van 200 euro per activiteit. Indien het
budget ontoereikend is, dan wordt dit pro rata verdeeld over de projecten.

Artikel 20:

indien na de vastlegging voor Plan-kinderen, dossiers ontwikkelingssamenwerking
van eigen bodem en dossiers Warmste Week nog budget rest op de voorziene
rekening, dan wordt dit gelijk verdeeld onder 11.11.11, Rode Kruis, Consortium
12.12 en Artsen Zonder Grenzen.

Hoofdstuk IV: slotbepalingen
Artikel 21:

dit reglement gaat van kracht vanaf 1 januari 2020.

Artikel 22:

onvoorziene omstandigheden en afwijkingen op dit reglement worden beoordeeld
door het college.
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