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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur ontving sinds enkele jaren jaarlijks de subsidie 'Warme William' vanuit het fonds 'ga 
voor geluk' ter waarde van 2.000 euro, waarvan 500 euro met als doel het voeren van promotie en 
1.500 euro het organiseren van acties. 
In 2022 ontvangt de stad deze subsidie voor de laatste keer. Omwille van corona is er een restbudget 
van de subsidie van 2021 en 2020 dat moest niet terugbetaald worden. De subsidie moet in 2022 wel 
volledig besteed zijn.

De dienst gelijke kansen en preventie wil de ontvangen subsidie inzetten op een manier die voor een 
duurzaam effect kan zorgen in plaats van een eenmalige actie. De dienst gelijke kansen en preventie 
kiest er daarom voor om een subsidiereglement op te stellen waarvan de basisscholen in Herentals, 
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Noorderwijk en Morkhoven gebruik kunnen maken om methodieken of vormingen aan te kopen 
waarmee ze kunnen bijdragen aan het mentaal welzijn van kinderen. 

Het reglement werd afgestemd met Logo Kempen, die hebben bevestigd dat de ontvangen 
subsidiemiddelen voor dit doeleinde mogen worden ingezet. Een totaalbedrag van 4.500 euro is 
hiervoor voorzien op MJP2733 'Project Warme William: acties'.

Argumentatie
Door het uitreiken van een subsidie die wordt aangewend om een methodiek, opleiding of 
lesmateriaal aan te kopen, wordt er ingezet op het insourcen van kennis om een duurzaam effect te 
bekomen. 
Doordat de scholen die instappen zich engageren om deel te nemen aan een terugkommoment 
enerzijds en de scholen de mogelijkheid hebben om gezamenlijk een aankoop te doen, zet het 
reglement in op samenwerking tussen scholen en het uitwisselen van expertise. 

Het reglement richt zich tot de basisscholen, aangezien er steeds meer signalen komen van kinderen 
in de lagere school die te kampen krijgen met mentale kwetsbaarheid. 
De dienst gelijke kansen en preventie kiest daarmee voor een preventieve actie met het vroegtijdig 
inzetten op het versterken van mentale weerbaarheid van kinderen. Voor lagere schoolkinderen is 
het bestaande aanbod daarnaast beperkt. Outreachers, OverKop en Tejo richten zich niet op deze 
leeftijdscategorie. 

Deze actie kadert in SDG 3 'goede gezondheid en welzijn'.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 juni 2022 het subsidiereglement in het 
kader van de ondersteuning van mentaal welzijn in het basisonderwijs principieel goed. 

Besluit
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement in het kader van de ondersteuning van mentaal 
welzijn in het basisonderwijs goed als volgt: 

TITEL Subsidies 2022: 

Subsidiereglement in het kader van de ondersteuning van mentaal welzijn in het basisonderwijs

Deze subsidie wordt mee mogelijk gemaakt door het fonds 'Ga voor geluk' in het kader van acties 
voor Warme William. 

1. Periode

Het reglement geldt gedurende de periode waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Een 
subsidieaanvraag kan worden ingediend tussen 1 september 2022 en 31 oktober 2022. 

2. Doel

• Ondersteunen van de basisscholen in het aankopen en toepassen van duurzame 
methodieken ter bevordering van het mentale welzijn van kinderen.

• Stimuleren van uitwisseling van good practices en expertise tussen de verschillende 
basisscholen.

3. Doelgroep 

Het reglement kan ingeroepen worden door basisscholen op het grondgebied van Herentals.
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4. Voorwaarden 

• De aanvraag kadert in de thematiek van Warme William, het bevorderen van mentaal welzijn 
bij kinderen en jongeren. 

• De subsidie mag aangewend worden voor het aankopen van methodieken, educatief 
materiaal of opleidingen in het kader van het thema mentaal welzijn bij kinderen en 
jongeren. 

• Elke basisschool kan een aanvraag doen voor een subsidie van maximaal 500 euro en 
cofinanciert minimaal 25 % van de aankoop. 

• Er wordt geen zelfde methodiek afzonderlijk aangekocht door verschillende scholen. De 
scholen worden op de hoogte gehouden van de methodieken die reeds door een school 
werden gekozen van zodra er een aanvraag binnen gekomen is bij de dienst gelijke kansen en 
preventie. Scholen kunnen er dan voor kiezen om een andere methodiek aan te kopen of om 
mee in te stappen op de aankoop van één van de reeds gekozen methodieken. De subsidies 
kunnen hiervoor samengevoegd worden, er wordt in dat geval nog steeds minimaal 25 % 
cofinanciering verwacht vanuit de verschillende scholen. 

• Indien er een restbudget is, kunnen de scholen hiermee een tweede methodiek of bijkomend 
materiaal aankopen.  

• Verschillende scholen kunnen hun budget combineren om een aanbod op maat te laten 
uitwerken door een externe organisatie. 

• Elke school die gebruik maakt van deze subsidie, verbindt zich ertoe deel te nemen aan een 
netwerkmoment in 2023 georganiseerd door de dienst gelijke kansen en preventie voor het 
uitwisselen van de opgedane expertise, good practices, successen en valkuilen bij de 
aangekochte methodieken, materialen of opleidingen. 

• De subsidie kan enkel gebruikt worden voor het aankopen van educatief materiaal 
(bijvoorbeeld boeken, spelmateriaal), wanneer kan worden aangetoond dat dit materiaal 
actief gebruikt wordt in een ruimer kader waarbinnen wordt gewerkt aan het bevorderen 
van het mentale welzijn van de leerlingen. 

• Met het budget kan een combinatie van materialen, opleidingen en methodieken 
aangekocht worden, zo lang deze allen kaderen in het bevorderen van het mentale welzijn 
van de leerlingen. 

5. Aanvraag 

Een aanvraag richt je uiterlijk 31 oktober 2022 via gelijke.kansen@herentals.be, deze bevat een korte 
motivatie voor de keuze voor een welbepaalde methodiek of materiaal. De dienst gelijke kansen en 
preventie bundelt hierna de aanvragen en brengt alle scholen op de hoogte. 

Indien er een samenwerking wordt aangegaan met andere scholen voor de gezamenlijke aankoop 
van methodieken, opleidingen of materialen, wordt de dienst gelijke kansen hiervan op de hoogte 
gesteld. Uiterlijk 31 november 2022 bezorgt de school ter  verantwoording de factuur. 

6. Betaling 

De subsidie wordt uitbetaald:

• met een maximum van 500 euro per basisschool 

• na ontvangst van factuur.
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en tot uitputting van de middelen. 

7. Betwisting 

Een aanvrager kan voor hetzelfde doel geen andere subsidie bij het stadsbestuur aanvragen. 

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.

De directies van de basisscholen worden proactief op de hoogte gebracht van het subsidiereglement 
vanaf 29 juni 2022.

8. Procedure

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