
Gemeente Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel – Huishoudelijk reglement GROS / Bravo 

Gemeenteraad 21 december 2015 

www.brakel.be 

 
 

 

Artikel 1  

Binnen de perken van het krediet voorzien door de gemeente Brakel voor de 

gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, kunnen werkingssubsidies 

verleend worden overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 

Deze werkingssubsidies steunen verenigingen die: 

1° de sensibilisatie van de Noord- Zuidproblematiek tot doel hebben op het grondgebied 

van de gemeente Brakel (= Noordwerking) 

2° ontwikkelingsprojecten in het Zuiden actief wensen te ondersteunen en dit in landen 

die zijn opgenomen op bijlage I lijst van OESO “landen en territoria in ontwikkeling” 

(=Zuidwerking) 

Artikel 2  

De werkingssubsidies worden verleend aan die verenigingen die regelmatig lid zijn van 

de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en dit overeenkomstig het 

algemeen reglement betreffende de gemeentelijke adviesraden en het huishoudelijk 

reglement van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. 

Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met een andere subsidie die door de 

gemeente Brakel of de andere gemeentelijke adviesraden zou toegekend worden. 

Artikel 3 

Het voorziene krediet van dit reglement wordt verdeeld onder: 

1° Zuidwerking: 60% 

2° Noordwerking: 40% 

Noordwerking 

Artikel 4 

Activiteiten die in het kader van “Noordwerking” in aanmerking komen voor een 

werkingssubsidie zijn: 

1° Bemande infostand; gericht op het geven van informatie over de eigen organisatie of 

campagne en dit binnen een grotere activiteit of evenement. 

2° Tentoonstelling; met een minimum van twee weken met minimum 8 onderdelen 

3° Lezing, seminarie, infosessie, workshop; minstens één expert geeft toelichting bij een 

thema gericht op een breed publiek en dit met een minimale duur van 50 minuten.  

4° Speelfilm, documentaire, theatervoorstelling, muziekvoorstelling, poëzievoorstelling 

5° Quiz 

6° Een inhoudelijk/educatieve publicatie in eigen beheer 

Artikel 5 

De werkingssubsidie wordt minstens twee maanden op voorhand aangevraagd bij de 

gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. De aanvraag omvat 

1° Titel van de activiteit 

2° Aard van de activiteit overeenkomstig artikel 4 van dit reglement 

3° Plaats en datum 

4° Organiserende vereniging 

5° Korte omschrijving 

6° Geraamd budget (inkomsten en uitgaven) 

De algemene vergadering beslist binnen de twee maand na de aanvraag over het 

principieel toekennen van een werkingssubsidie.  

De uitbetaling van de werkingssubsidie gebeurt binnen de maand nadat het verslag over 

de activiteit goedgekeurd werd door de algemene vergadering. 

In alle communicatie moet vermeld worden “Met medewerking van de gemeentelijke 

adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking”. 
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Artikel 6 

De werkingssubsidie bedraagt 75% van de totale projectkost met een maximum van 400 

euro. 

Zuidwerking 

Artikel 7 

§1 Activiteiten die in het kader van “Zuidwerking” in aanmerking komen voor een 

werkingssubsidie worden gesteund door verenigingen of organisaties of inwoners op het 

grondgebied van de gemeente Brakel. 

De projecten hebben onderstaande kenmerken: 

1° een duurzaam en bevrijdend karakter 

2° niet louter commercieel karakter 

§2 In alle communicatie moet vermeld worden “Met medewerking van de gemeentelijke 

adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking”. 

§3 Minstens één maal per jaar wordt een stand van zaken aan de algemene vergadering 

voorgelegd. 

Artikel 8 

De aanvraag voor werkingssubsidie wordt uiterlijk 31 januari ingediend bij de 

gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. De aanvraag omvat 

1° Titel van de activiteit 

2° Aard van de activiteit  

3° Plaats en datum 

4° Organiserende vereniging 

5° Korte omschrijving 

6° Geraamd budget (inkomsten en uitgaven) 

De algemene vergadering beslist binnen de twee maand na de aanvraag over het 

principieel toekennen van een werkingssubsidie.  

De uitbetaling van de werkingssubsidie gebeurt binnen de maand nadat de activiteit 

goedgekeurd werd door de algemene vergadering. 

In alle communicatie moet vermeld worden “Met medewerking van de gemeentelijke 

adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking”. 

Artikel 9 

De werkingssubsidie bedraagt 50% van de totale projectkost met een maximum van 

1000 euro. 

Controle 

Artikel 10 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht de aanwending van de 

werkingssubsidies te controleren. 

Onregelmatig verkregen werkingssubsidies worden teruggevorderd en kunnen aanleiding 

geven om geen werkingssubsidies aan de aanvrager toe te staan. 

Artikel 11 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

1° de financiële dienst van de gemeente Brakel 

2° de dienst adviesraden van de gemeente Brakel 

 

Voor meer informatie: 

Kimberley Vanlierde - 055 43 17 64 – adviesraden@brakel.be  

Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8.30 u. tot 12 u. en op 

woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u. 
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