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DOSSIER NR. 

BRON 

PROJECTSUBSIDIE EN AANVRAAGFORMULIER INTEGRATIE: WIJZIGING ARTIKEL 3. 
De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 waarin volgende acties werden opgenomen: 

Actie integratie44: 'de stad zorgt voor logistieke ondersteuning en subsidiëring van organisaties die 
initiatieven nemen ter bevordering van de diversiteit'. 
Deze actie is ter ondersteuning van bestaande organisatie en/of verenigingen uit Menen die een project in het 
kader van integratie wil organiseren. 

Actie integratie 45: 'zelforganisaties voor mensen met een migratiegeschiedenis worden door de stad erkend 
en ondersteund via logistieke hulp, informatie en subsidiëring'. 
Deze actie zou een stimulering kunnen zijn voor zelforganisaties van migranten om zelf iets te gaan 
organiseren in het kader van integratie. 

Gelet op de doorverwijzing van het schepencollege dd. 29/02/2016 naar de Gemeenteraad van 21/03/2016; 

1 AKTENAME o EENPARIG 1 JA 1 NEEN 1 ONTHOUDING(EN) 

Goedgekeurd met 30 JA-stemmen.

ENIG ARTIKEL 

Dè stad Menen keurt de wijziging van artikel 3 van de projectsubsidie integratie goed. 

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE INTEGRATIE 

ontmoeting stimuleren tussen bevolkingsgroepen van diverse afkomst en werken aan participatie van inwoners met 
een migratieachtergrond aan het maatschappelijk leven in de stad. 

Artikel 1: Begrotingskrediet 

Het subsidiereglement voorziet subsidies inzake samenleven in diversiteit. 

De projectsubsidie vindt zijn basis in de Vlaamse beleidsprioriteiten integratie 1 (sociale cohesie) en is 
overeenkomstig de actie integratie 44 en 45van het meerjarenplan Menen 2014-2019. 

Binnen de perken van de kredieten, voorzien op de begroting van het Stadsbestuur Menen, kan het college 
van burgemeester en schepenen jaarlijks subsidies toekennen aan nieuwe integratie bevorderende projecten 
die door erkende organisaties, feitelijke verenigingen en/of vzw's worden uitgevoerd. 








