Subsidiereglement voor initiatieven in het Zuiden
Artikel 1 - Doel
Met deze subsidie wil Stad Roeselare:
- initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken;
- het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen verstevigen.

Artikel 2 – Definitie
Het Zuiden: dit begrip heeft betrekking op de ontwikkelingslanden. De classificatie door het
Ontwikkelingscomité (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) bepaalt of een land al dan niet beschouwd wordt als ontwikkelingsland. De lijst wordt
gepubliceerd op de website van de OESO.

Artikel 3 – Voorwaarden voor toekenning
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring:
•

•
•
•
•

dient het initiatief uit het Zuiden goedgekeurd te zijn door de Provincie West-Vlaanderen en
valt het onder de noemer investeringssubsidies/projectsubsidies of tussenkomst op basis van
een overeenkomst volgens het ‘provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor
initiatieven in het Zuiden’;
dient de subsidieaanvraag ingediend te worden door een organisatie die geen lid is van
11.11.11 (koepel);
dient de aanvrager/contactpersoon in Roeselare te wonen of er zijn zetel te hebben;
dient er een aantoonbare actieve werking rond het project te zijn in Roeselare;
dient de aanvrager bereid te zijn het initiatief toe te lichten op de Noord-Zuidraad van
Roeselare.

Artikel 4 – Bedrag subsidie
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget. Dit budget is
vermeld in de ‘Lijst Subsidies’ die is opgenomen in de beleidsnota van de stad.
De subsidie wordt toegekend per kalenderjaar en heeft betrekking op de initiatieven die zijn
goedgekeurd door de provincie in het voorgaande kalenderjaar.
De aanvrager heeft recht op maximaal 6% van het totaalbedrag dat de provincie voor één of
meerdere initiatieven toekent en met een maximum van 1.200 euro voor alle toegekende
subsidies samen. D.w.z. indien een aanvrager twee of meerdere initiatieven indient, blijft zijn
recht op subsidie van de stad beperkt tot 6% van het totaalbedrag dat de provincie (voor al zijn
initiatieven samen) toekent en ontvangt hij maximaal 1.200 euro.
De subsidie zal jaarlijks worden geïndexeerd met 2% vanaf 1 januari 2021 tot en met 31
december 2025.

Artikel 5 – Aanvraagprocedure
De subsidie kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene aanvraagformulier

volledig ingevuld over te maken aan de Provincie West-Vlaanderen.
Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van de Provincie West-Vlaanderen of op
te vragen via Stad Roeselare, Dienst Noord-Zuid, p/a Botermarkt 2, 8800 Roeselare.

De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde gegevens op
het aanvraagformulier. Indien de aanvraag gebeurt door een vereniging of rechtspersoon dient
het aanvraagformulier ondertekend te worden door de personen die gemachtigd zijn de
vereniging/ rechtspersoon te verbinden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de
vereniging/ rechtspersoon zelf. De stad is niet gehouden deze machtiging te controleren.

Artikel 6 – Toekenningsprocedure
De aanvrager ontvangt in de loop van het jaar van indiening van het dossier bij de provincie en
wanneer het dossier ontvankelijk is verklaard, een uitnodiging om het initiatief te komen
voorstellen in de Noord-Zuidraad van Roeselare.
Na goedkeuring van het initiatief door de provincie kan de aanvrager subsidies van stad
Roeselare krijgen. Hiertoe vult hij een verklaring in. Deze verklaring wordt verstuurd naar de
aanvrager en moet een maand na datum van ontvangst, ingevuld worden teruggestuurd aan
Stadsbestuur Roeselare, Dienst Noord-Zuid, P/a Botermarkt 2, 8800 Roeselare.

Artikel 7 – Uitbetaling
Na toekenning van de subsidie wordt deze uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op
het aanvraagformulier.

Artikel 8 – Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en de aanwending
van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
- De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die
zij hieromtrent nodig acht;
- De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend ;
- Elk daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij elke niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van nieuwe
subsidies opschorten.
Artikel 9 – Betwistingen
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning
van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen

ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2,
8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

Artikel 10 – Overgangsmaatregelen
Onderhavig reglement vervangt het ‘Reglement betreffende het verlenen van gemeentelijke
toelagen inzake ontwikkelingssamenwerking voor projecten in de landen van het Zuiden’ de
dato 23 maart 2015 en treedt onmiddellijk in werking.
Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2021.

