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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een subsidiereglement voor noordwerking en ontwikkelingseducatie. Dit reglement 
geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Vastgestelde beperkingen: het reglement is zeer vaag over de doelgroep en de voorwaarden van de 
subsidie.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De stad ondersteunt initiatieven van Herentalse burgers en Herentalse verenigingen voor de 
organisatie van activiteiten met ontwikkelingseducatieve inhoud. Herentals heeft momenteel een 
subsidiereglement voor noordwerking en ontwikkelingseducatie. Dit reglement is geldig tot en met 
31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Inhoudelijk wordt de doelgroep en de 
voorwaarden specifieker benoemd omdat het vorige reglement te onduidelijk is.



Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:

Subsidie 2020-2025: 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR NOORDWERKING EN ONTWIKKELINGSEDUCATIE

1. Periode

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

 De stad ondersteunt initiatieven van Herentalse burgers en Herentalse verenigingen voor de 
organisatie van activiteiten met ontwikkelingseducatieve inhoud. 

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door burgers, verenigingen en scholen die een activiteit met 
ontwikkelingseducatieve inhoud organiseren.

4. Voorwaarden

 De activiteit heeft een duidelijk aantoonbare ontwikkelingseducatieve inhoud die past 
binnen onderstaande definitie.

 De activiteit vindt plaats op het grondgebied van Herentals.
 De activiteit is vrij toegankelijk voor alle Herentalsenaren, met uitzondering van activiteiten 

van scholen voor hun leerlingen.
 De  organisator van de activiteit plaatst het logo van stad Herentals op alle 

promotiematerialen.
 De activiteit is verlieslatend.
 De aanvrager levert uiterlijk één maand na de activiteit alle gevraagde bewijsstukken aan bij 

de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking.

Definitie: Een activiteit met een ontwikkelingseducatieve inhoud is een activiteit waarvan het doel is 
om bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld gebaseerd op democratische 
waarden. Hierbij staan de Noord-Zuidrelaties centraal.

Dit doel wordt bereikt door:

 burgers en gemeenschappen te sensibiliseren voor de ontwikkelingsproblematiek en voor de 
uitdagingen van de Noord-Zuidverhoudingen

 burgers en gemeenschappen bewust te maken van de onderlinge afhankelijkheid tussen 
“Noorden” en “Zuiden”

 burgers en gemeenschappen te engageren in persoonlijke of collectieve acties ten voordele 
van een duurzaam en rechtvaardig ontwikkelingsmodel

 burgers en gemeenschappen te mobiliseren om te komen tot meer rechtvaardige en meer 
solidaire beleidskeuzes op lokaal, nationaal en internationaal vlak.



Definitie: het Zuiden is de verzamelnaam voor landen die op de lijst met ontwikkelingslanden van 
OESO staan.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals. 
Dit moet gebeuren ten laatste 2 maanden voor de start van de activiteit.

De subsidie bedraagt het totaal van het financieel tekort die de activiteit genereert (uitgaven – 
inkomsten) en maximaal 300 euro. 

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald binnen twee maanden na de activiteit.

Als een persoon, vereniging of school een tweede aanvraag indient, dan worden de resterende 
kredieten na berekening van alle eerste aanvragen, aangewend voor de tweede aanvragen. Als er 
onvoldoende kredieten beschikbaar zijn, worden deze evenredig verdeeld. Na verdeling van alle 
tweede aanvragen, worden de derde aanvragen behandeld met de resterende kredieten.

De aanvrager kan steeds aantonen dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie werd 
voldaan en werkt mee bij een controle door de stad.

7. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

8. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; 

Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas 
Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Bart 
Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Mien Van Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; Lore 
Wagemans

- 3 onthouding(en): Tom Sluyts; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen
-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,



Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


