STEDELIJK REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES
INZAKE SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT
Goedgekeurd gemeenteraad 02/04/2013
Opgesteld volgens het stedelijk reglement betreffende het toekennen van projectsubsidies inzake
samenleven in diversiteit, goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 april 2013.

ARTIKEL 1: BEGROTINGSKREDIET
Binnen de perken van de kredieten, voorzien op het budget, wil de stad jaarlijks subsidies
toekennen aan nieuwe integratiebevorderende projecten die door Waregemse organisaties
uitgevoerd worden. De voorziene kredieten in de stadsbegroting worden jaarlijks bepaald door de
gemeenteraad.

ARTIKEL 2: ALGEMENE DOELSTELLINGEN

De projectsubsidie wil samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende Waregemse organisaties
financieel ondersteunen. Het betreft projecten die ontmoeting stimuleren tussen bevolkingsgroepen
van diverse afkomst en werken aan participatie van inwoners met een migratieachtergrond aan het
maatschappelijk leven in de stad.

ARTIKEL 3: CRITERIA
Met deze initiatieven streeft men naar een kwaliteitsverbetering van de samenleving, door het
vervullen van één of meer van de volgende functies: ontmoeting, permanente groepsvorming, spel
en recreatie, creativiteit, amateuristische kunstbeoefening, vorming, dienstverlening. Deze functies
kunnen zich ontwikkelen voor specifieke doelgroepen of in specifieke deelgebieden binnen de
gemeente.
Een projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit wil vooral de activiteiten financieel
ondersteunen die een vernieuwend, een uitzonderlijk of een experimenteel karakter vertonen.
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moeten onderstaande voorwaarden bewezen
worden:
 Enkel projecten die in samenwerking (=minstens 2 partners) georganiseerd worden, komen in
aanmerking. Onder samenwerking wordt verstaan: samen handelen, plannen, organiseren en
uitvoeren. De taken worden verdeeld over de verschillende partners die samenwerken.
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Het subsidiereglement voorziet projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit, waarbij duurzame
effecten nagestreefd worden. De laagdrempeligheid van de projecten is hierbij belangrijk.
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De aanvrager is een Waregemse organisatie, erkend door een Waregemse stedelijke adviesraad.
De partner kan een erkende of niet-erkende organisatie uit Waregem zijn (kunnen aantonen een
werking te hebben als organisatie). Meerdere partners zijn mogelijk.
Het project moet plaatsvinden op het grondgebied Waregem of doorgaan met Waregemse
deelnemers.
Het project mag niet enkel toegankelijk zijn voor de eigen leden en dit moet ook vooraf bekend
gemaakt worden.
Het project is beperkt in tijd, ruimte, geld en mankracht met vastomlijnde en duidelijke
doelstellingen, doelgroepen, middelen en methode.
Enkel culturele, vormende, educatieve en vrijetijdsprojecten kunnen in aanmerking komen, en
er moet een sterk inhoudelijke component rond interculturaliteit zijn.

Volgende activiteiten komen niet in aanmerking:
- religieuze activiteiten of godsdienstonderricht
- feesten die deel uitmaken van de beoefening van erediensten als zodanig
- uitsluitend sportbeoefening
- uitsluitend muziek, danscursussen of recreatieve activiteiten
- huiswerkondersteuning
- taalonderricht
- partijpolitieke doelstellingen of programma’s
Er mag geen winstoogmerk nagestreefd worden.

Elke organisatie, die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 3, kan een aanvraag tot
projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit indienen.
De projectsubsidie is een variabel bedrag en verschilt voor elke aanvraag:
Projectaanvragen met minstens 2 actieve partners krijgen 50% van de effectieve kosten (verschil
uitgaven-inkomsten) terugbetaald met een maximum van 300 EUR.
Indien minstens 1 partner een allochtone organisatie1 is, krijgt de aanvrager 75% van de effectieve
kosten (verschil uitgaven-inkomsten) terugbetaald met een maximum van 500 EUR.
Volgende onkosten kunnen betoelaagd worden:
- informatiepakketten
- drukwerk voor promotie
- huur materiaal, zaal,…
- vergoeding externe deskundigen in functie van een debat of vorming, op basis van een
schriftelijke overeenkomst en/of betalingsbewijs (met een maximum van 100 EUR
betoelaging)
- vergoeding voor muziekgroepen/dansers indien zij deel uitmaken van de activiteit, op basis
van een schriftelijke overeenkomst en/of betalingsbewijs (met een maximum van 100 EUR
betoelaging)
- receptieonkosten
- materiaal- en vervoersonkosten
1

Onder allochtone organisaties verstaan we: organisaties die opgericht en bestuurd worden door de in Waregem aanwezige
groepen van etnisch- culturele minderheden (inwoners met een migratieachtergrond)
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ARTIKEL 4: DE TOELAGE
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Personeelskosten, interne vervoerskosten en -telefoonkosten komen niet in aanmerking.
De projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit kan niet gecombineerd worden met andere
projectsubsidies vanuit de stad Waregem of zijn adviesraden voor eenzelfde project.
Een projectsubsidie is een eenmalige subsidie die een organisatie kan krijgen voor een welbepaald
project.
Een erkende organisatie kan een projectsubsidie aanvragen, en daarnaast de jaarlijkse subsidie van
een stedelijke adviesraad ontvangen.
Elke organisatie kan maximum 1 projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit per jaar
ontvangen. Eenzelfde project kan maximum 3 keer gesubsidieerd worden.
Iedere trekker van een projectsubsidie moet deze toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is
toegekend en moet het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen.

ARTIKEL 5: DE AANVRAAG
De aanvraag gebeurt schriftelijk en aan de hand van het stedelijk aanvraagformulier. Dit is te
verkrijgen via de stedelijke website of via de Dienst Internationale Samenwerking/Integratie.
Bij de aanvraag moeten de doelstellingen van de activiteit, samenstelling van de doelgroep,
begroting en beschrijving van het project aangegeven worden op het daartoe voorziene formulier.

Elke aanvraag wordt door de Dienst Internationale Samenwerking/Integratie getoetst aan het
reglement.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de projectsubsidie inzake samenleven in
diversiteit al dan niet goed, op basis van de beoordeling van de projecten door de Dienst
Internationale Samenwerking/Integratie.
Uiterlijk 2 maanden na het indienen van de aanvraag, bespreekt het College van Burgemeester en
Schepenen het al dan niet toekennen van de projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit.
De dienst internationale samenwerking/integratie staat in voor de administratieve opvolging van het
dossier en informeert de aanvrager over de goedkeuring van de subsidie.

ARTIKEL 7: MODALITEITEN NA GOEDKEURING
Het College van Burgemeester en Schepenen kent, na advies van de Dienst Internationale
Samenwerking/Integratie, het bedrag van de projectsubsidie toe aan de organisatie wiens aanvraag
werd goedgekeurd.
Voor het project waarvoor de subsidie werd toegekend, wordt op de promotie (uitnodigingen,
folders, affiches,…) vermeld: “met ondersteuning van de stad Waregem” en/of wordt het logo van
de stad Waregem afgebeeld.
Uiterlijk 1 maand na de vooropgestelde einddatum van het project moet een balans van de
gemaakte kosten en inkomsten ingediend worden bij de Dienst Internationale
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ARTIKEL 6: DE BEOORDELING
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Samenwerking/Integratie. De verantwoording moet voldoende gedetailleerd zijn om de controle van
de gegevens mogelijk te maken.
Het aanvraagdossier wordt vervolledigd met:
- een duidelijk werkingsverslag via het evaluatieformulier, ondertekend door 2
bestuursleden/verantwoordelijken van elke organisatie
- een financieel verslag, ondertekend door 2 bestuursleden/verantwoordelijken van elke
organisatie
- stavingstukken
Hiervoor wordt het stedelijk evaluatieformulier gebruikt. Dit is te verkrijgen via de stedelijke
website of via de Dienst Internationale Samenwerking/Integratie.
Een projectsubsidie wordt als volgt uitbetaald:
De aanvrager ontvangt het toegekende bedrag, na het definitief aanvaarden van de stavingstukken
door de beherende dienst. Bewijsstukken zijn kopies van facturen of betalingsbewijzen waarop
duidelijk de naam van de winkel staat (stempel, logo) en waarop de aard van de kost vermeld is.

ARTIKEL 8: BETWISTINGEN

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorwaarden van dit reglement niet
worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie geheel of
gedeeltelijk weigeren, de toegekende subsidie terugvorderen of de vereniging van verdere
subsidiëring uitsluiten.

ARTIKEL 9: GEMEENTERAAD
Dit reglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 2 april 2013, is van kracht vanaf 1 mei
2013.
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Het College van Burgemeester en Schepenen beslist, op advies van de Dienst Internationale
Samenwerking/Integratie, over mogelijke betwistingen bij de toepassing van dit reglement. Het
heeft daarenboven het recht aanvullende inlichtingen of bewijsstukken te vragen indien de
voorgelegde documenten niet als staving zouden volstaan.
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