UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 20 december 2021

Aanwezig:

Stijn Decraene
voorzitter gemeenteraad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens,
Jules Lampole,
Annicq Verschuere,
Caroline Valck,
Sandra Platteau,
Koen Byls,
Bram Van den Bunder,
Liesje Cartreul,
Paul Decoster, Stefanie Christiaens, Michael Delbeke, Kenneth Hennion,
Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Conny Rogie,
Dirk Lottin, Eva Deflo
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur

Verontschuldigd:

Koen Van Steenbrugge

gemeenteraadslid

Afwezig:
6.

Subsidiereglement GRIS - goedkeuring

De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur houdende de opdracht om de participatie met
de burgers te bevorderen en de burgers zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019 houdende de
hersamenstelling van de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit (GRIS);
Gelet op de goedkeuring van het subsidiereglement van GRIS in de gemeenteraadszitting van 16
december 2019;
Overwegende dat GRIS het subsidiereglement wil aanpassen;
Gelet op het gunstig advies d.d. 17 november 2021 van de gemeentelijke raad voor internationale
solidariteit op het ontwerp van gewijzigd subsidiereglement;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – het subsidiereglement van de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit (GRIS) als
volgt goed te keuren.

Subsidiereglement GRIS (gemeentelijke raad voor
internationale solidariteit)
De GRIS is de koepel van alle mensen en organisaties die in Avelgem actief zijn rond Noord-Zuid en
internationale samenwerking.
De GRIS
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Wordt ook wel eens Noord-Zuid raad, Wereldraad, Raad voor internationale solidariteit,
Raad voor internationale samenwerking, Raad voor mondiaal beleid,
Ontwikkelingssamenwerking of Mondiale raad genoemd.
Is een open raad: iedereen met interesse in het thema is welkom.
Is het officieel adviesorgaan van de gemeente m.b.t. het Noord-Zuid beleid
Komt minstens twee maal per jaar samen.
Ondersteunt activiteiten en projecten van haar lidorganisaties rond internationale
solidariteit en eerlijke handel: Oxfam Wereldwinkel, werkgroep 11.11.11., andere ...
Ondersteunt educatieve activiteiten rond internationale solidariteit en eerlijke handel,
georganiseerd door inwoners of verenigingen van Avelgem
Ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem – 4de pijler organisaties
Ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem die actief zijn in 3de pijler organisaties
Ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem die een professionele stage uitvoeren
bij een 3de of 4de pijler
Ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem die zich inzetten tijdens een inleefreis
met een 3de of 4de pijler
Organiseert eigen activiteiten : GRIS hoekje in de bibliotheek, …

Financiële steun





Aanvraag subsidie projecten: via aanvraagformulier op website van Avelgem.
Aanvraag vergoeding educatieve activiteiten rond internationale solidariteit in Avelgem: via
aanvraagformulier op website van Avelgem.
Aanvraag noodhulp: stuur een e-mail naar sociaalhuis@avelgem.be
Aanvraag vergoeding lidorganisaties: stuur een e-mail naar sociaalhuis@avelgem.be

Algemene voorwaarden voor het toekennen van financiële steun
1. Land van hoofdactiviteit: DAC lijst
2. Type noord-zuid-organisatie : 3e pijlers (Belgische NGO’s), lijst van Goede Doelen/Koning
Boudewijnstichting, 4e pijlerorganisaties of bereidheid tot aansluiting bij de Koning
Boudewijnstichting of bereidheid om te registreren als 4e pijlerorganisatie.
3. Aanvrager : inwoner of vereniging van Avelgem met erkende betrokkenheid tot het project
Bijkomende voorwaarden naar het type dossier
1. Noodhulp :
De beslissing over de definitieve toekenning van noodhulp wordt genomen binnen de GRIS.
Het bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer van een erkende NGO (3de
pijlerorganisatie)
2. Projectsteun


prioritaire sectoren:
o gezondheidszorg
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criteria:
o
o
o
o
o
o

onderwijs
landbouw (voedselzekerheid)
basisinfrastructuur
maatschappij-opbouw.

respect voor het leefmilieu en aldus een duurzame ontwikkeling bevorderend
gendergelijkheid bevorderend
sociale economie stimulerend
sociaal rechtvaardig en respect voor mensenrechten
rekening houdend met culturele factoren
lokale verankering



De projecten dienen bij te dragen tot wederzijdse uitwisseling:
o informatie-uitwisseling: de projectverantwoordelijke verbindt zich ertoe de GRIS te
informeren omtrent de besteding van de gelden, de uitbouw en evolutie van het
project incl. een afrekening van ontvangsten en uitgaven van het project en overige
bewijsmiddelen zoals o.a. foto’s, verslagen, en ander materiaal die de besteding van
de subsidie staven.



Een meerjarige subsidie voor langdurige projecten wordt niet toegekend. Voor langlopende
projecten kan max 1/jaar een subsidie aangevraagd worden.

3. Educatieve activiteiten


Soorten activiteiten:
o info-activiteit (bv. voordracht, getuigenis, debat, tentoonstelling… met of zonder
ondersteuning van audiovisueel materiaal): 75,00 euro
o filmvertoning (derdewereldfilm voor groot publiek): 125,00 euro/dagdeel
o optreden derdewereldgroep of toneelvoorstelling in het kader van een sensibiliserende
actie: 250,00 euro
o het organiseren van workshops of vormingssessies:125,00 euro
o een cursus(reeks) of vormingssessie volgen in het kader van een engagement bij een
erkende vereniging: 25,00 euro/dagdeel
o bezoeken van een tentoonstelling: 25% van toegangsprijs
o inleefreis in het Zuiden met een erkende NGO (op lijst van 3e pijler organisaties):
100,00 euro.
o stage of contract van korte duur in het Zuiden bij of in samenwerking met een erkende
NGO (op lijst van 3e pijler organisaties): 500,00 euro



Nodige documenten:
o Bij deelname aan extern georganiseerde activiteiten: inschrijvingsbewijs,
deelnamebewijs, toegangstickets, reisverslag in geval van een inleefreis of stage.
o Ingeval van eigen georganiseerd evenement: bewijzen van uitgaven.
o Ingeval van stage wordt verwacht om terug te koppelen op vraag bv. aanleveren
foto’s, toelichting op een GRIS bijeenkomst, toelichting ter gelegenheid van een
lokale evenement.
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4. Vergoeding lidorganisaties
Er is een onkostenvergoeding voorzien van maximum 2000 euro per jaar, te verdelen onder de
lidorganisaties die een vergoeding aanvragen (maximumbedrag te herzien naar beschikbaar
budget voor GRIS)


Nodige documenten:
o werkingsverslag van het project of projectjaar
o deelname aan minstens één activiteit van de GRIS ( incl een vergadering)
o toelichting waarvoor de middelen werden aangewend, inclusief stavingstukken (bv.
overschrijvingen, facturen, ...)
o Overige bewijsmiddelen zoals onder andere foto’s, andere verslagen, en andere
materialen die de besteding van de subsidie staven

5. 11.11.11
De gemeente verbindt zich tot een jaarlijkse gift aan 11.11.11, de Vlaamse koepelorganisatie
die partnerorganisatie steunt (3e en 4e pijlerorganisaties) rond internationale solidariteit van
2000 euro per jaar. 11.11.11 vraagt dit jaarlijks aan via een Proces Verbaal.

Art. 2 – Het subsidiereglement van de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit (GRIS) in
werking te laten treden op 1 januari 2022.
Art. 3 – Deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid en bekend te maken via de
gemeentelijke communicatiekanalen.

Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven.
Namens de raad,
de algemeen directeur,
(get.) David Claus

de voorzitter gemeenteraad,
(get.) Stijn Decraene
--------------Voor eensluidend verklaard uittreksel,
op 21 december 2021

de algemeen directeur,
David Claus

de voorzitter,
Stijn Decraene

Getekend door:Stijn Decraene (Signature
Getekend op:2021-12-22 00:26:09 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:David Claus (Signature)
Getekend op:2021-12-21 16:28:07 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed
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