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Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid;
de heer Eric Verbist, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid;
mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien,
raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van
Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw
Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid; de heer
Thomas Van Hoof, raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de
heer Theo Van Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters,
algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Wim Van den Bruel, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het gemeentelijke beleidsplan 2020-2025 werd opgenomen dat de gemeente ondersteuning biedt
aan projecten, organisaties, initiatieven die rond mondiale thema’s actief zijn.
Argumentatie
De gemeente beoogt actief bij te dragen aan sensibilisering en educatie rond mondiale thema’s.
Door ondersteuning te geven aan Heistse studenten en jongeren voor hun inleefstage of
vrijwilligerswerk in een project in het Zuiden, en aan scholen en verenigingen voor projecten
over een mondiaal thema, wordt het maatschappelijke draagvlak voor een sterk Noord-Zuidbeleid
vergroot.
Het Noord-Zuidoverleg heeft een positief advies gegeven over dit reglement.
Juridische grond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 23° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
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Financiële informatie
Financiële informatie
De uitgaven worden verrekend op raming R000104.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 29 stem(men) voor: Willy Anthonis; Jan Baestaens; Nand Blauwens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Sven Lambrechts;
Elke Laureys; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Tim Teurfs; Bart Van Asten; Michel
Van Dyck; Marcel Van Hoof; Thomas Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Ann Van den
Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah Wouters
 4 onthouding(en): Tamara Ceuppens; Frans Poortmans; Theo Van Thielen; Luc Van den Bulck

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het subsidiereglement voor inleefstages of vrijwilligerswerk in een project
in een ontwikkelingsland in het Zuiden, voor ondersteuning van educatieve schoolprojecten over
een Noord-Zuidthema en voor Heistse verenigingen die een sensibiliserende en/of educatieve
activiteit organiseren over een mondiaal thema in de ruime zin goed te keuren voor de periode van
1 januari 2020 tem 31 december 2025.
Artikel 2
Het subsidiereglement bestaat uit drie onderdelen:
1. inleefstages of vrijwilligerswerk in een project in een ontwikkelingsland in het Zuiden
2. educatieve schoolprojecten over een Nood-Zuidthema
3. sensibiliserende en/of educatieve activiteiten over een mondiaal thema in de ruime zin van
Heistse verenigingen.
Algemeen geldt dat de toelagen worden behandeld in volgorde van datum van aanvraag.
Artikel 3
Subsidies voor inleefstages of vrijwilligerswerk in het Zuiden
Kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke toelage:
 Heistse studenten, van alle leeftijden, die in het kader van hun opleiding een inleefstage
doen
en
 Heistse jongeren, ouder dan 16 en jonger dan 26 jaar, die vrijwilligerswerk doen in een
project bij een erkende organisatie zonder winstoogmerk, in een ontwikkelingsland in het
Zuiden.
Zij dienen zo vroeg mogelijk, en uiterlijk twee maanden voor vertrekdatum een gemotiveerde
aanvraag digitaal te bezorgen aan Heist in de Wereld, gebruik makend van het standaard
aanvraagformulier. Deze aanvraag bevat een persoonlijke motivatie en het doel van de stage of het
vrijwilligerswerk, alsook een omschrijving van het project en de organisatie/instelling.
De inleefstage of het vrijwilligerswerk moet tot doel hebben om heel concreet kennis te maken met
de cultuur, de maatschappelijke structuren, de werking van verenigingen, de
ontwikkelingsprojecten van landen in het Zuiden. Zij moeten betrekking hebben op concrete
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hulpprojecten, waarbij voor stages minstens één maand, en voor vrijwilligerswerk minstens 20
kalenderdagen ter plaatse effectief meegewerkt wordt.
De aanvragers kunnen slechts eenmaal beroep doen op deze toelage per jaar.
De aanvragers moeten zich ertoe verbinden om na terugkeer een artikel te schrijven over hun
ervaringen voor de solidariteitskrant en er wordt tevens een engagement gevraagd bij initiatieven
van het Noord-Zuidoverleg of leden van het Noord-Zuidoverleg.
Hij/zij moet eveneens verslag uitbrengen bij het Noord-Zuidoverleg na terugkeer van een verblijf in
het Zuiden van meer dan één maand.
De aanvragers geven bij hun aanvraag een overzicht van eventuele andere financiële tussenkomsten
van overheden, diensten en verenigingen alsook een overzicht van eventuele door hen geplande
informatie-initiatieven.
De toelage bedraagt 300 euro voor een inleefstage of vrijwilligerswerk van minstens één maand, en
150 euro voor vrijwilligerswerk waarbij minstens 20 kalenderdagen ter plaatse effectief meegewerkt
wordt. De toekenning mag echter nooit aanleiding geven tot een hogere financiële tussenkomst dan
de totale kosten van inleefreis of -stage.
Het schepencollege beslist ten laatste één maand voor vertrekdatum over de toekenning van de
toelage, op voorstel van Heist in de Wereld, zo nodig geadviseerd door het Noord-Zuidoverleg.
Indien de beschikbare kredieten ontoereikend zijn, kan in dat jaar geen toelage meer toegekend
worden.
Artikel 4
Subsidies voor educatieve schoolprojecten over een mondiaal thema
Heistse basis- en secundaire scholen, die een educatief schoolproject organiseren over een NoordZuidthema in de ruime zin, kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke toelage.
De projecten moeten tot doel hebben om leerlingen meer inzicht te geven in mondiale thema’s of
hen vertrouwd te maken met andere culturen en een bijdrage te leveren tot mondiale vorming. Ze
moeten georganiseerd worden voor meerdere klassen of over meerdere lesuren.
De projecten moeten georganiseerd worden in het schooljaar dat een aanvang neemt in het
begrotingsjaar.
De school dient zo vroeg mogelijk, en uiterlijk één maand voor de start van het project een
gemotiveerde aanvraag digitaal te bezorgen aan Heist in de Wereld, gebruik makend van het
standaard aanvraagformulier. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de nodige documentatie om
het project te beschrijven. Daarenboven moet ze ook opgave doen van eventuele financiële
tussenkomsten van andere overheden of organisaties.
De toelage bedraagt 50% van de reële kosten, die de betrokken school zelf moet dragen. Voor
kosten komen o.a. in aanmerking: documentatie- en lesmateriaal, huur van hulpmiddelen,
verplaatsing van leerlingen, bijscholing van leerkrachten.
De toelage bedraagt maximum 125 euro per project met een maximum van 250 euro per school. Bij
deelname aan het project van minimum drie klassen van één school, maakt de school aanspraak op
de eenmalige maximum toelage van 250 euro per schooljaar.
Binnen de twee maanden na afloop van het project wordt een beknopt overzicht van de uitgaven en
inkomsten bezorgd aan Heist in de Wereld. De betrokken klas(sen) schrijven tevens een kort verslag
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over het project in een artikeltje met foto’s voor de solidariteitskrant, waarvan elke betrokken
leerling een exemplaar zal ontvangen.
Het schepencollege beslist ten laatste één maand na het ontvangen van de aanvraag over de
toekenning van deze toelagen, op voorstel van de Noord-Zuiddienst, zo nodig geadviseerd door het
Noord-Zuidoverleg. Indien de beschikbare kredieten ontoereikend zijn, kan tijdens dat schooljaar
geen toelage meer toegekend worden.
Artikel 5
Subsidies voor verenigingen die een activiteit opzetten over een mondiaal thema
De toelage kan bekomen worden voor de organisatie van activiteiten, waarbij het hoofdaccent ligt
op de sensibilisatie en informatie van de leden en/of de Heistse bevolking t.a.v. NoordZuidthema’s.
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie moet de aanvrager (vereniging)
aan de volgende voorwaarden voldoen:
 geen winstgevend of commercieel doel nastreven
 zo vroeg mogelijk, en uiterlijk één maand voor de start van de activiteit een gemotiveerde
aanvraag digitaal bezorgen aan Heist in de Wereld, gebruik makend van het standaard
aanvraagformulier. Deze aanvraag bevat een korte omschrijving van de activiteit en de
doelstellingen, en een raming van inkomsten en uitgaven. Ze dient ook opgave te doen van
eventuele financiële tussenkomsten van andere overheden of organisaties
 binnen de twee maanden na afloop van de activiteit een schriftelijk verslag uitbrengen,
waarin zowel een korte evaluatie van de activiteit, als een overzicht van de uitgaven en
inkomsten is opgenomen.
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie moeten de activiteiten aan de
volgende voorwaarden voldoen:
 de activiteiten kunnen zowel actiegericht als informatief van opzet zijn, al dan niet
gekoppeld aan een animatiegedeelte, met het accent op de bewustmaking van de eigen
leden en/of de Heistse bevolking t.a.v. Noord-Zuidthema’s. Louter animatieprogramma's
komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
Voor een activiteit die georganiseerd wordt door een samenwerkingsverband van verschillende
verenigingen kan slechts één subsidieaanvraag ingediend worden.
De toelage bedraagt 50% van de reële kosten, die de betrokken vereniging zelf moet dragen. Voor
kosten komen o.a. in aanmerking: een educatieve workshop, huur van educatief materiaal,
sprekersvergoedingen, entreegelden van bezoek(en) aan tentoonstellingen die aansluiten op het
betrokken Noord-Zuidthema, kosten voor drukken en verspreiden van folders, huur van lokalen (voor
een activiteit rond een Noord-Zuidthema).
De toelage bedraagt maximum 100 euro per activiteit per jaar, voor activiteiten die georganiseerd
worden door een samenwerkingsverband maximum 200 euro per activiteit per jaar.
Het schepencollege beslist ten laatste één maand na het ontvangen van de aanvraag over de
toekenning van deze toelagen, op voorstel van Heist in de Wereld, zo nodig geadviseerd door het
Noord-Zuidoverleg. Indien de beschikbare kredieten ontoereikend zijn, kan in dat jaar geen toelage
meer toegekend worden.
Artikel 6
Non-discriminatieclausule
§1. De aanvrager verbindt er zich toe:
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a) geen enkele vorm van discriminerend gedrag op basis van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal,
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale
afkomst te dulden. Deze opsomming is niet limitatief
b) de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
§2. De aanvrager doet al het mogelijke om elk discriminerend gedrag of elke vorm van pesterijen
binnen de werking te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.
§3. Indien het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-den-Berg in kennis wordt
gebracht van een gerechtelijk vonnis waarmee aangetoond wordt dat de non-discriminatieclausule
niet nageleefd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen maatregelen nemen. Deze
maatregelen kunnen resulteren in het inhouden van subsidies.
Artikel 7
Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie

Heist-op-den-Berg - Gemeenteraad van 17 december 2019 - 2019_GR_00334 - Subsidiereglement voor
inleefstages - scholen - verenigingen
5/5

