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Subsidiereglement voor noodhulpverlening
I.

Algemene bepalingen

Artikel 1. Inleiding
1.1. Via het vrijmaken van het budget voor noodhulp wil het stedelijk lokaal mondiaal beleid van stad
Waregem zich solidair tonen met mensen in nood in het Zuiden. Hiermee wil de stad een voorbeeld zijn
voor haar burgers en wil de stad haar burgers sensibiliseren om noodsituaties mee te ondersteunen.
1.2. Noodsituaties zoals natuurrampen, humanitaire rampen en de gevolgen van oorlog zijn moeilijk te
voorspellen. Noodhulporganisaties moeten snel tot actie kunnen overgaan. Een snelle beslissing voor de
toekenning van noodhulpbudget door stad Waregem is noodzakelijk.
1.3. De budgetten voor internationale solidariteit worden in principe besteed aan structurele hulp. Met
noodhulpverlening wil de stad solidair zijn met noodsituaties. Noodhulp kan te allen tijde aangevraagd
worden.
Artikel 2. Definitie
2.1. Noodhulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen, ziekten of humanitaire rampen in het Zuiden. Met
landen in het Zuiden worden specifiek de landen bedoeld die door de VN erkend werden als
ontwikkelingslanden. Deze landen worden drie jaarlijks opgesomd in de DAC-lijst door OESO.
2.2. Het doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren
en beschermen van menselijke waardigheid. De hulp wordt gegeven in acute noodsituaties, zoals
rampen, aanslagen, hongersnoden en overstromingen. Daarnaast wordt ook noodhulp gegeven aan
landen die langdurig in crisis of oorlog verkeren.
2.3. Noodhulp wordt verstrekt in de vorm van geld, goederen en personeel, zoals het verlenen van onderdak,
medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitair, onderwijs, bescherming van kwetsbare mensen, en
terugkeer en herhuisvesting van vluchtelingen en ontheemden.
Artikel 3. Voorwaarden
3.1. Financiële ondersteuning kan enkel gegeven worden aan gevestigde noodhulporganisaties, die algemeen
erkend worden voor hun ervaring op het terrein én ervaring hebben met noodhulpverlening. Reguliere
zuidprojecten kunnen niet via deze weg gefinancierd worden.
3.2. De aanvragen voor noodhulp moeten worden aangeleverd door noodhulporganisaties die een band
hebben met Waregem, of kunnen op initiatief van het stadsbestuur worden opgezet.
3.3

Over iedere aanvraag voor noodhulp wordt advies ingewonnen via een schriftelijke rondvraag.

Artikel 4. Beheer
4.1. Binnen de grenzen van het budget wordt telkens een schijf van 1.250 euro toegekend aan een gevestigde
noodhulporganisatie.

p1

4.2.

Wegens de dringende aard van noodhulpverlening beslist het college van burgemeester en schepenen
over de toekenning van elke schijf van 1.250 euro noodhulp. In geval van bijzonder omvangrijke rampen
kan het college van burgemeester en schepenen ook beslissen een hoger bedrag toe te kennen. In dit
laatste geval dient kennis te worden gegeven van de toelage in de eerstvolgende gemeenteraad.

Artikel 5. Administratieve bepalingen
5.1. Het toegekende bedrag wordt als een forfaitaire bijdrage aan de hoge kosten voor dringende noodhulp
beschouwd. De algemene media-aandacht en de bekendmaking van de noodrekeningnummers
verantwoorden dit op zich. De ontvangende noodhulporganisatie hoeft geen gedetailleerde financiële
verantwoording af te leggen.
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