Overwegende dat het past de verenigingen die zich inzetten voor
ontwikkelingshulp te steunen;
Gelet op het feit dat de verdeling tot op heden gebeurde aan de hand van de
maatschappelijke impact die de verschillende projecten hadden;
Gelet op de wenselijkheid om - bij de verdeling van de toelagen over de
verschillende instanties – gebruik te kunnen maken van vastgestelde criteria;
Gelet op het voorstel dat hierover gedaan werd door de Stedelijke Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Bilzen;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art. 1

De aanvraag om betoelaging van een ontwikkelingsproject moet
ingediend worden bij de stedelijke dienst ontwikkelingssamenwerking,
Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen en dit jaarlijks voor 30 juni. De
aanvragen worden behandeld in de vergadering van de Stedelijke
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Bilzen (SWOB). De SWOB
geeft een gemotiveerd advies over de projectaanvragen aan het
college van burgemeester en schepenen dat uiteindelijk beslist over
de toekenning van de toelage.

Art. 2

Per persoon of organisatie kan er slechts één project per jaar
ingediend worden. Eenzelfde project kan maar maximaal drie jaar na
elkaar ingestuurd worden.

Art. 3

De criteria om in aanmerking te komen worden vastgesteld als volgt:
 er moet een structurele band met Bilzen zijn door de
aanwezigheid van:
- een Bilzenaar ter plaatse,
- een NGO met werking in Bilzen,
- een organisatie of werkgroep actief in Bilzen met een band
met het project.
 Er dient een informatieve of educatieve activiteit i.v.m. het project
in Bilzen georganiseerd te worden.
 Van een organisatie / NGO wordt verwacht dat ze actief lid zijn
van de SWOB of bereid zijn om mee te werken aan initiatieven
georganiseerd door de SWOB.

Art. 4

Principiële criteria:
 Het project moet geformuleerd worden vanuit de vraag van de
lokale bevolking betrokken moet zijn bij het project.
 Het project moet gericht zijn op zelfredzaamheid en







zelfontwikkeling.
Het project moet gericht zijn op duurzaamheid: de gedane
investeringen moeten enige rentabiliteit vertonen en gericht zijn
op duurzaamheid van milieu en omgeving en rekening houden
met de impact op de sociale en culturele wereld van de betrokken
doelgroep.
De mens moet centraal staan in het project.
Reis- en verplaatsingskosten worden niet vergoed tenzij zij
(terplaatse) essentieel zijn voor de uitvoering van het project.
De steun van de stad Bilzen aan het project zal duidelijk vermeld
worden aan de betrokken (in het Zuiden) en naar het grote
publiek in Bilzen.

Art. 5

Projectsituering:
 Land en plaats: geeft een beschrijving van de plaats waar het
project zich situeert.
 Beschrijving van de ontwikkelingssituatie, de culturele en
economische situatie van de streek.
 Inhoud van het project:
- doelstelling: wat wil men bereiken met het project;
beginsituatie en situatie die men bij het einde van het
project wil bereiken
- doelgroep: met wie werkt men samen, wie plukt er de
vruchten van; omschrijven vb aantal, geslacht, scholing,
economische situatie enz.

Art. 6

Projectfinanciering:
 Elke projectaanvraag bevat een overzicht van de middelen die er
nodig zijn om dit project te realiseren.
 Elke projectaanvraag geeft een begroting weer voor de kosten en
uitvoering van het project.
 Elke rekening moet op naam staan van een organisatie / project
met zetel in België en niet op naam van een privé-persoon.

Art. 7

Identificatiegegevens aanvrager:
 In de aanvraag dient de naam, adres, telefoonnummer en
eventueel emailadres van de aanvrager vermeld.

Art. 8

Afrekening:
 Binnen de 6 maanden na het ontvangen van de toelage stuurt de
begunstigde een tussentijds verslag en een afrekening aan de
SWOB en het SC.
 Binnen de 6 maanden na afloop van het project en alleszins
binnen het jaar na ontvangst van de toelage dient de begunstigde
een verslag waarin de aanwending van de toelage verantwoord
wordt, aan het SC te sturen.
 Organisaties die steun ontvangen, engageren zich om jaarlijks
een evaluatierapport te bezorgen aan de stad Bilzen. Van
projecten die meerdere jaren na elkaar gesteund worden, dienst
ook een eindrapport te worden bezorgd.

Art. 9

De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het
toegekende bedrag, gehouden de toelage aan te wenden voor het
doel waarvoor zij werd toegekend.

Art. 10 De begunstigde is geheel vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd
door de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, zonder dat
hij evenwel ontslagen wordt van de verplichtingen volgend op de
bepalingen van artikel 3 en artikel 7, eerste lid, 1° van deze wet.
Art. 11 Indien de begunstigde de termijnen zoals weergegeven in artikel 8
niet respecteert, wordt de ontvangen toelage teruggevorderd van de
begunstigde.
Art. 12 De controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder
ogenblik worden uitgeoefend door het college of zijn afgevaardigde.
Ar. 13

De hieraan verbonden uitgaven te verrekenen op de gewone
begroting onder artikelnummer: 8491/332-02.

