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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 reglement voor zuidwerking. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet 
opnieuw herstemd worden.

Herentalse organisaties kregen in het verleden aan het einde van het jaar 300 euro, hun nationale 
werking 900 euro. deN babbelhoek en Wereldwinkel ontvingen 650 euro in plaats van 300 euro. De 
bedragen en verdeelsleutel staan nergens vermeld in het huidige reglement en werden destijds 
bepaald door de derdewereldraad.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft één subsidiereglement voor zuidwerking. 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. De exacte subsidie 
bedragen worden mee opgenomen in het reglement.



Doelstellingen:

 De stad ondersteunt de werking van lokale en bovenlokale Noord-Zuid initiatieven en van 
Herentalse ontwikkelingshelpers.

Advies derdewereldraad

Gunstig onder voorwaarden: 

 In het vorige reglement moest een activiteit toegankelijk zijn voor alle Herentalsenaren, dit is 
echter voor veel initiatieven niet realistisch. Indien een jeugdvereniging een activiteit voor 
zijn leden organiseert dan is dit niet toegankelijk voor iedereen. Daarom wordt deze zin 
geschrapt uit het reglement.

 De derdewereldraad merkt terecht op dat de administratieve ballast moet verminderen, 
vooral voor permanente werkingen. Dit is een bijkomende reden om deN babbelhoek en de 
Wereldwinkel met een dotatie en bijhorende afsprakennota te ondersteunen zodat zij niet 
elk jaar opnieuw hun subsidie moeten aanvragen.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:  

Subsidies 2020-2025: 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ZUIDWERKING

1. Periode

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

2. Doel

 De stad ondersteunt de werking van lokale en bovenlokale Noord-Zuid-initiatieven en van 
Herentalse ontwikkelingshelpers.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door:

 Herentalse lokale verenigingen of organisaties met een duurzame Noord-Zuid-werking.
 Nationale organisaties (NGO’s) met een actieve lokale werking in Herentals.
 Actieve Herentalse ontwikkelingshelpers.

4. Voorwaarden

Herentalse verenigingen of organisaties met een duurzame Noord-Zuid-werking:

 De subsidie kan per vereniging slechts één keer per werkjaar aangevraagd worden.
 De werking vindt plaats op grondgebied Herentals.
 De werking heeft een duidelijk aantoonbare noord-zuid-link.



 De werking heeft een partner in het zuiden.
 De werking van de lokale vereniging draagt rechtstreeks bij aan de werking van de partner in 

het Zuiden.

Nationale organisaties (NGO’s) met een actieve lokale werking in Herentals:

 De nationale organisatie is erkend door 11.11.11.
 De lokale Herentalse afdeling heeft een actieve werking.

Herentalse ontwikkelingshelpers

 De ontwikkelingshelper is/was gedomicilieerd in Herentals.
 De ontwikkelingshelper werkt minstens drie maanden per jaar in een ontwikkelingsproject in 

het Zuiden in samenwerking met de lokale bevolking.
 De initiatiefnemer geeft een toelichting van het project en de werking aan geïnteresseerden.

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 op 1 maart volgend op het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd.

De subsidie bedraagt:

 300 euro voor Herentalse verenigingen of organisaties met een duurzame noord-zuid-
werking.

 900 euro voor nationale organisaties met een actieve lokale werking in Herentals.
 Het bedrag van de onkosten die een rechtstreeks voordeel geven aan de lokale bevolking 

voor Herentalse ontwikkelingshelpers met een maximum van 300 euro per drie maanden.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald na verdeling van het budget. Bij een krediettekort wordt de subsidie 
evenredig verdeeld over de verschillende aanvragen. Na verdeling van de kredieten over de 
verschillende aanvragen worden de resterende kredieten toegewezen aan 11.11.11.

Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 euro wordt niet uitbetaald.

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 stem(men) tegen: Tom Sluyts; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen
-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


