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Vraag nr. 15 van Mattias Vandemaele van 19 februari 2017 
 
Ontwikkelingssamenwerking 

Graag een overzicht van de middelen die de stad vrij maakt i.f.v. ontwikkelingssamenwerking/Noord-
Zuid sinds 2011 tot en met 2016 (overzicht per jaar). Met specifieke bedragen voor: 

- Toelage Noord-Zuidraad 

- 11.11.11 acties 
- het noodfonds 

- Mayors for Peace 

- COK continenten 
- Vlaams Rwandese vereniging 

Graag ook een overzicht van de andere middelen ontwikkelingssamenwerking /Noord-Zuid met 

vermelding van de voornaamste verschuivingen en de oorzaken van die verschuivingen.  

Antwoord 
 
In onderstaande tabel vindt u de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking terug van 2011 – 2016. 

In de twee bovenstaande lijnen leest u de voorziene middelen: werkingsmiddelen en toelagen. 

In het onderste deel ziet u de opsplitsing van de toelagen. 
Gedurende de hele periode werd 1 VTE toegewezen aan de uitvoering van het stedelijk Noord-Zuid 

beleid. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Voorziene middelen € 124.531 

€ 

125.541 

€ 

102.085 

€ 

110.205 

€ 

117.156 

€ 

101.258 

werkingsmiddelen € 56.531 € 57.541 € 46.585 € 32.705 € 39.656 € 23.758 

toelagen € 68.000 € 68.000 € 55.500 € 77.500 € 77.500 € 77.500 

        

Toelagen detail € 68.000 

€ 

68.000 

€ 

55.500 

€ 

70.000 

€ 

77.500 

€ 

77.500 

Noord-Zuid Raad € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 

11.11.11 Campagne € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 

Projecten in het Zuiden  €40.000   €40.000  €40.000  €40.000  €40.000  €40.000 

Mayors for Peace € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 
Postgraduaat Internationale 

Samenwerking Noord-Zuid       € 12.000 € 12.000 € 12.000 

Noodhulp € 15.000 € 15.000 € 2.500 € 5.000 € 12.500 € 12.500 

 
 

 

 



Voorziene middelen 
De daling in het werkingsbudget is te wijten aan: 

 

1/ een besparing op de Vlaamse subsidies. De Vlaamse Overheid kende de stad Kortrijk in 2014 een 
impulssubsidie toe van €50.000 voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Dit in opvolging van 

het convenantenbeleid. In 2015 zorgde een lineaire besparing van de Vlaamse overheid voor een 
daling van deze subsidie met  10%. 

2/ heroriëntering algemeen budget stad Kortrijk gebaseerd op de effectieve uitgaven.   

3/ daling in 2014 is verschuiving van €12.000 naar toelagen ikv. de samenwerkingsovereenkomst met 
het Postgraduaat Internationale Samenwerking/Noord-Zuid. 

 
Opmerking: evolutie van het budget is niet hetzelfde als de effectieve besteding van dit budget, er is 

niet geschrapt in acties en tot op heden is het budget nog geen obstakel geweest om acties wel of 
niet uit te voeren. 

 

Toelagen 
De uitbetaling van de toelagen blijft stabiel. De toelagen voor COK Continenten en de Vlaams 

Rwandese Vereniging werden geschrapt in 2008 omdat deze niet meer aansloten bij het toenmalige 
beleid. De bedragen werden toen overgedragen naar de werkingsmiddelen. 

De totale toelage voor Projecten in het Zuiden bedraagt €40.000. Deze wordt verdeeld over 11.11.11 

als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging en kleinschalige particuliere initiatieven (Vierde 
Pijler) via een subsidiereglement. 

De toelage voor het Postgraduaat Internationale Samenwerking Noord-Zuid kwam er in 2014 via de 
opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de hogescholen HOWEST en 

VIVES. Dit was een verschuiving van de werkingsmiddelen naar de toelagen.  
 

Integraal mondiaal beleid 

De voorbije jaren is sterk ingezet op een integraal mondiaal beleid. Mondiale activiteiten worden 
opgezet in coproductie met andere diensten of organisaties. De stad Kortrijk zet hierbij sterk in op 

samenwerking en ondersteuning van initiatieven, minder op het zelf organiseren.  Op die manier 
worden ook financiële middelen vanuit andere diensten ingezet voor ontwikkelingssamenwerking. 

 

We denken hierbij aan  
- de reeks ‘Focus op…’  van de bib en Vormingplus waarbij telkens mondiale thema’s aan bod 

komen (duurzame kledij, migratie, gezondheid,…)  

- de expo Water.War in Budafabriek (inclusief randprogramma) 

- het scholenaanbod rond duurzame voeding of water wordt georganiseerd door de 

duurzaamheidsambtenaar ism. educatieve ngo’s, hierbij wordt het mondiale aspect 

opgenomen 

- de integratie van Fair Trade activiteiten op Kortrijkse evenementen (Dag van het Park, 

Sinksen, Autoloze zondag) 

- de werkgroep Fair Trade Gemeente die geïntegreerd is in de Kortrijkse Voedselraad. 

 

 
 


