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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN + VERDEELSLEUTEL

Artikel 1 : Budget ontwikkelingssamenwerking
De gemeenteraad voorziet jaarlijks een bedrag voor ontwikkelingssamenwerking in de begroting.
De GROS vindt het belangrijk om een evenwicht tussen de Noordwerking en de Zuidwerking in te
bouwen.

Artikel 2: Verdeelsleutel
Een vast bedrag gaat naar de ondersteuning van de werkgroep Vluchtelingen, nl 3000 euro.
Voorwaarde is dat de werkgroep jaarlijks op de GROS komt toelichten wat het voorbije jaar werd
gerealiseerd of waarop de werking werd toegespitst.

Het resterend bedrag voor ontwikkelingssamenwerking wordt als volgt verdeeld :

De ondersteuning van de lokale werkingen van de GROS-leden, initiatieven, verenigingen,
diensten, scholen e. a. die activiteiten of projecten organiseren waarbij het hoofdaccent ligt op
armoedebestrijding of sensibilisatie, educatie en/of informatie van de Wetterse bevolking met
betrekking tot armoedebestrijding of ontwikkelingssamenwerking of Noord-Zuidproblematiek.

Hieronder vallen de 4" pijlerprojecten van 'Wetteraars Zonder Grenzen' en programma's van
ngo's met een lokale werking in Wetteren (3e pijlerprojecten).

lndien op het einde van het jaar het voorziene budget voor de Noordwerking of voor de Zuidwerking niet
werd opgebruikt, wordt het resterende bedrag overgeheveld naar de Zuidwerking of de Noordwerking
respectievelijk.

HOOFDSTUK 2: NOORDWERKING

Artikel 3: Basistoelage voor de lokale werking van de aangesloten verenigingen

Voor de ondersteuning van de lokale verenigingen en initiatieven die lid zijn van de GROS wordt een
basistoelage voorzien. Elke vereniging kan rekenen op een werkingstoelage van maximum 300 euro per
aangesloten vereniging voor hun lokale werking. Om in aanmerking te komen voor deze
werkingsmiddelen/basistoelage moeten de leden aan volgende voorwaarden voldoen :

- actief participeren aan de bijeenkomsten van de GROS Wetteren,
- reeds 1 jaar actief zijn in Wetteren,
- minstens 1 activiteit zoals vermeld in artikel 2voor de Wetterse bevolking organiseren en
- geen puur winstgevend of commercieel doel nastreven.

Artikel4: Educatieve/sensibiliserende en informatieve activiteiten en projecten in Wetteren

Bovendien kan elke organisatie, vereniging, school, instelling, dienst, feitelijke vereniging of privé persoon
uit Wetteren een aanvraag indienen voor het bekomen van een toelage voor de organisatie van

- projecten in het kader van de armoedebestrijding, of
- activiteiten, waarbij het hoofdaccent ligt op educatie, sensibilisatie van en/of informatie aan de

Wetterse bevolking met betrekking tot Noord/Zuid thema's.
Louter animerende of fondsenwervende activiteiten komen niet in aanmerking.
Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde omschrijving van de activiteit, de doelstellingen en een raming
van de kosten (inkomsten-uitgaven) gevraagd.



HOOFDSTUK 3: ZUIDWERKING / STEUN AAN HET ZUIDEN

Artikel 5: Wetteraars zonder grenzen
De toelage is bedoeld voor organisaties, verenigingen, groepen of individuen die een project in het
Zuiden willen opzetten of steunen. Hierbij kan het gaan om eigen langlopende projecten of om
kortstondige projecten waaraan men deelneemt of een beperkte bijdrage levert.

Om in aanmerking te komen voor een toelage moet het project aan volgende basiscriteria voldoen.
- Het project situeert zich in een ontwikkelingsland (minst ontwikkelde landen en landen met

een laag tot hoog middeninkomen). Deze landen staan vermeld op de DAC-lijst van de
oEso.

- Projecten dienen een link te hebben met de gemeente Wetteren: de indiener van het project
heeft een vaste verblijfplaats in Wetteren, heeft er familie-roots of heeft lang in de gemeente
gewoond.

- Men komt het project 1 maal per jaar (op een afgesproken datum) mondeling of schriftelijk
toelichten; voor de langlopende projecten gebeurt dit door een meter of peter van het project
die lid is van de GROS Wetteren.

- Projecten komen rechtstreeks ten goede aan de lokale bevolking en zijn aangepast aan de
mogelijkheden van het land; de bevolking wordt daardoor in de mogelijkheid gesteld om hun
levenssituatie en deze van de volgende generaties te verbeteren.

Daarnaast zijn er ook bijkomende, inhoudelijke criteria.
- Emancipatief: De betoelaagde projecten dragen bijtot maatschappelijke emancipatie en

meer participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale bevolking
om het heft in eigen handen te nemen en om actief hun levenssituatie te verbeteren.

- Participatief: De betoelaagde projecten moeten gedragen worden door de plaatselijke
bevolking:

o Het project biedt een antwoord op een vraag van de lokale bevolking.
o De doelgroep wordt betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het project.

- Duurzaam: Projecten komen rechtstreeks ten goede aan de lokale bevolking. De bevolking
wordt daardoor in de mogelijkheid gesteld om hun levenssituatie te verbeteren zonder de
situatie van de komende generaties in gevaar te brengen.

- De partners in het Zuiden (verenigingen, organisaties) die het project zullen realiseren
moeten voldoende menskracht en expertise bezitten om de gestelde doelstellingen te kunnen
bereiken.

- Het project komt ten goede aan een startende of werkende lokale vereniging in het Zuiden.
Openbare besturen kunnen geen toelage krijgen.

Artikel 6. Voor langlopende projecten waarbij de aanvrager nauw en voor langere periode is betrokken
(of in de regio van het project woont), of waarbij de aanvrager eigenaar is van het project, kan men een
toelage krijgen als voldaan is aan de basisvoorwaarden.
Artikel 7. Voor kortstondige projecten of projecten waarvan de aanvrager slechts een beperkte
bijdrage levert in tijd kan men een toelage verkrijgen indien aan de basiscriteria en aan minimum 2
bijkomende criteria wordt voldaan.

Artikel 8: Steun aan NGO-programma's
NGO's, die een lokale werking hebben in Wetteren en lid.zijn van de GROS kunnen voor hun
Zuidprogramma's een toelage krijgen. Zij worden niet gescreend op bovenstaande criteria door de
GROS daar de programma's reeds door DGOS werden gescreend.
De lokale vertegenwoordiger in de GROS moet wel toelichting kunnen geven omtrent een lopend
programma in het Zuiden,
Hierbijwordt het beschikbare budget evenredig verdeeld onder het aantal lokale werkingen van NGO's
die in de GROS zetelen. Deze toelage wordt pas in het najaar uitbetaald.

HOOFDSTUK4: PROCEDURE

Artikel 9 : De GROS Wetteren adviseert over elke toelage, die door de indiener op voorhand wordt
aangevraagd en toegelicht. De goedkeuring en betaling van de toelage gebeuren volgens de door de
gemeente voorziene procedure.

Alle aanvragen voor het lopende werkjaar moeten gebeuren voor 1 oktober.


