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PROVINCIE ANTWERPEN

GEMEENTE BREGHT

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
donderdag 9 december 2021
Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Pieter Poriau, Christel Covens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
Eline Peeters, Tweede schepen

Aanpassing subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking - GN2021
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Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000004 - De bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een
integraal zotgzaam beleid in Brecht.
Actieplan : AP0000 1 5 - Dagel ij kse werki ng w elziinlzorgzaam,
Actie : A000 062 - Dag el ij kse we rki n g w elziinl zot gzaam.

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur d.d.22 december 2017.

Historiek
Een aanpassing van het huidige subsidiereglement dringt zich op. Er werden een aantal kleine
aanpassingen aangebracht die eerder via e-mail werden voorgelegd aan de leden van de GROS en
werden bekrachtigd tijdens de vergadering van 26 oktober 2021.
Zuidwerkino : toekenn inosvoorwaarden
Op eigen communicatiemateriaal en/of webstek van de aanvragende NGO of feitelijke vereniging
dient de ondersteuning van de gemeente Brecht (met logo) vermeld te worden.
Zuidwerking : toewiizino
De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.
Zuidwerking: bedraq en uitbetalinq van de subsidie
Na 1 oktober zal het daartoe voorziene krediet in de gemeentebegroting verdeeld worden onder de
aanvragers. De uitbetaling gebeurt ten laatste op 31 december.
Ondersteunino Brechtse ontwikkelinqshelpers: toekenninqsvoorwaarden
De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure en voldoet aan de
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Ondersteuninq Brechtse ontwikkelinoshelpers: bedraq en uitbetaling van de subsidie
Na 1 oktober zal het daartoe voorziene krediet in de gemeentebegroting verdeeld worden onder de
aanvragers. De uitbetaling gebeurt ten laatste op 31 december.
lnleefreizen en jongerenstaqes: aanvraagprocedure
De aanvraag voor toelage wordt minstens 6 weken voor het vertrek en ten laatste op 1 oktober
gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
lnleefreizen en jongerenstages: toekenningsvoorwaarden
De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure en voldoet aan de
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www.brecht.be

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-inJt'Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 0O 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
B-2960 Brecht
tel, 03 660 28 30

Welziinscampus
Gasthuisstraat 11
8-2960 Brecht
tel. 03 33011 20
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De jongere verbindt zich ertoe om bij terugkomst in België een infosessie te verzorgen voor de
GROS. De jongere is teven bereid op uitnodiging van een Bráchtse school aan haar leerÍngen toelichting
te geven over de reiservaring.
lnleefreizen en iongerenstages: toewiizing
De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.
lnleefreizen en jonqerenstages: evaluatie en controle
Uiterlijk 2 maanden na de inleefreis of stage wordt op initiatief van de aanvrager een
evaluatieverslag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanwending van de
toelage wordt gecontroleerd via dit evaluatieverslag.
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Noordwerking : aanvraaoprocedu re
De aanvraag voor toelage wordt minstens 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit en ten
laatste 1 oktober gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
Noordwerkin g : ontvan keli kheidsvoorwaard en
De activiteit dient plaats te vinden op het grondgebied van Brecht en wordt georganiseerd door een
Brechtse vertegenwoordiging van een erkende NGO of een plaatselijke verenigin! of órganisatie
De activiteit heeft betrekking op thema's zoals internationale sámenwerking, sotiOariteit,
verdraagzaamheid, vrede, mensenrechten, discriminatie, e.d.m.
De activiteit heeft een informerend, sensibiliserend of educatief karakter en bereikt mensen die niet
via andere kanalen met deze thema's in aanraking komen. De activiteit kan een actie ten voordele van
het Zuiden omvatten.
Noordwerking : toekenn inosvoorwaarden
De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure en voldoet aan de
ontvan kel ij kheidsvoorwaa rden.
Het aanvraagformulier bevat een nauwkeurige omschrijving van de activiteit, evenals een
gedetai leerd e kosten ram n g waarvoor teru g betal n g g evraa gd wórdt.
Noordwerkino : toewi izino
De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.
Noordwerkinq: evaluatie en controle
Uiterlijk twee maanden na de activiteit wordt op initiatief van de aanvrager een evaluatieverslag,
met bewijsstukken van gemaakte onkosten, ingediend bij het college van burgemeester en schepenén.
De aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via dit evaluatieverslag.
Noordwerking: bedraq en uitbetaling van de subsidie
Niet noodzakelijk de totaliteit van de gemaakte of gevraagde onkosten wordt vergoed. Zo komen
onder meer de kosten voor eten of drinken niet in aanmerking.
Het toegekende bedrag is afhankelijk van het voorzien krediet in de gemeentebegroting en in
functie van het aantal aanvragen.
De uitbetaling zal gebeuren na beoordeling van het evaluatieverslag en ten laatste op 31 december
Gastoezin: toewiizino
De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.
Gastgezin: bedrag en uitbetalinq
De uitbetaling zal gebeuren na beoordeling van de aanvraag en ten laatste op 31 december.
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Advies
Tijdens de vergadering van de GROS van 26 oktober 2021 werden de aanpassingen van het huidige
su bsidiereg lement positief geadviseerd.

Motivatie
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar het videobestand van 1g.27 minutentot22.40
minuten.

Stemminq:
Met24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte
Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere,
Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Sch-oonbaert, Hans Verbêeck, Roeland Ruelens,
Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, lvan Flebus, pieter poriau,
Christel Covens), 3 stemmen tegen (ChristelVan Akeleyen, Marianne Van den Lemmer, llse De
Beuckelaer), 1 onthouding (Patrick Van Assche)
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Artikel I

neemt kennis van de aanpassingen van het subsidiereglement
'ontilrikkelingssamenwerking' en besluit dit nieuwe subsidiereglement goed te keuren

ó@reenteraad
AÉikel2

ÁJscÉIin uan dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn en de dienst financiën'

Namens de gemeenteraad
Leo Nicolaï
gemeenteraad
Voorzitter

Annemie Marnef
Algemeen Directeur
Voor eensluidend uittreksel

meester

meen
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