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GRIS ALV-vergadering 24 oktober 2013 
 

 

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag 12 september 

2. Mededeling toekenning Vredesprijs 2013 

3. Financies 

a. aanvragen werkingskrediet 

b. advies projectsubsidies 2013 en aanvragen 2014 

c. twee voorstellen voor noodhulp 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

a. SIAL 

b. FIFALA 

c. Fairytale 

d. Wereldsolidariteit 

e. Artsen zonder vakantie 

f. Association Mwana Ukkundwa, Rwanda 

g. HIA 

5. Bespreking voorstel meerjarenplan 

6. Varia 

7. Nieuwe data 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Barbara Brugmans, Christine D’aes, Johan Flamez, Lien Geutjens,  Piet Laga, Guy 

Sprengers, Jos Swinnen 

 

Verontschuldigd:   Valentijn Desmedt, Jules Godts, Mia Ulens, Lotte Van Eyck  

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Marijke Gidts, Magda Heireman, Dirk Maes, Lieve Missotten (11.11.11), Dirk Nijs, 

Katrien Stroobants (schepen IS), Benita Van Hurck,), Magda Verbeelen,  Liesbeth 

Verheyden. 

 Guido Huysmans (AFF) 

 

Verontschuldigd:  Geert Bovyn, Magda, Verbeelen, VBS Lubbeek 
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AfrikaFilmFestival – Guido Huysmans: 

AFF heeft een boek gepubliceerd ‘Afrika verbeeld’, geschreven door Guido Convents, medeorganisator van 

het AFF Leuven. Zijn collega Guido Huysmans schenkt een aantal exemplaren aan het Lubbeekse lokale 

comité en aan de plaatselijke openbare bibliotheek. 

Tevens mededeling dat een recente film over  het leven van Mandela (Long Way to Freedom) vertoond 

wordt in de Bozar op 17 december 2013. 

 

1. Goedkeuring verslag ALV 12 september 2013 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Mededeling toekenning Vredesprijs 2013 

Het (gemotiveerde) voorstel van de ALV om deze prijs toe te kennen aan SIAL is goedgekeurd door  

het College van Burgemeester en Schepenen op 14 oktober 2013. 

Zoals reeds aangekondigd wordt deze prijs officieel overhandigd tijdens het Sint Maartensvuur van 10  

November 2013. 

3. Financies:  

a. Aanvragen werkingssubsidies: 

i. 11.11.11:  

1. Drukwerk voor huis-aan-huis-omhaling: € 141.20 

2. campagnemateriaal, inbegrepen panoramakalenders voor de scholen: € 97.50 

goedgekeurd 

ii. VBS Lubbeek: gemotiveerde vraag naar ondersteuning van de Broederlijk Delencam-

pagne 2013, vooral voor de aankoop van campagnemateriaal: € 213.20 

goedgekeurd 

b. Projectsubsidies: 

Het advies 2013 is aan het CBS bezorgd, maar is blijkbaar nog niet besproken. Als het College 

dit advies bekrachtigt, wordt het geagendeerd op de Gemeenteraad.   

De voorzitter dringt er bij de schepen op aan om dit kort op te volgen. 

De GRIS wordt uiteindelijk niet op de hoogte gebracht van de uitbetaling, wel ontvangt ze dank-

brieven van de uitbetaalde organisaties. 

2014: een bedrag van € 16000 is voorzien. Aanvragen worden ten laatste voor het einde van het 

jaar verwacht. Momenteel zijn drie aanvragen ingediend: Artsen zonder Vakantie, Fifala en 

Mwanu Ukundwa. 

c. Noodhulp: 

Cfr. voorstellen op vorige ALV: Burundi door Rode Kruis Vlaanderen, en nieuwe noodhulp 

voor het 12-12-consortium. Beide zijn besproken en goedgekeurd op de commissie en op het 

CBS. De Gemeenteraad moet dit nog bekrachtigen. 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. SIAL 

In reactie op het huidige ‘succesvolle en positieve’ terugkeerbeleid van de federale overheid, 

heeft Vluchtelingewerk Vlaanderen een rapport opgesteld en verdedigd tijdens een hoorzitting in 

de Kamer. Het rapport heet: ‘Het zijn mensen, geen dossiers’; hieruit blijkt dat de toestand alles-

behalve rooskleurig is en dat de betrokken families in traumatiserende en verwarrende situaties 

belanden. De menselijke tol wordt steeds hoger. 

Cfr. www.vluchtelingenwerk.be  

b. FIFALA 

In Mali is het politiek rustiger, er is vandaag minder reëel gevaar. Het land heeft veel honger ge-

kend, maar ook veel geboortes. 

http://www.vluchtelingenwerk.be/
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De ingediende aanvraag tot projectsubsidie gaat over de bouw van zonneboilers voor de materni-

teit en het dispensarium, naast een aantal herstellingswerken. 

c. Fairytale 

Barbara heeft recent in Kenia een aantal projecten bezocht. Fairytale vraagt bewust geen subsi-

dies aan, maar verkoopt hier voorwerpen die in Kenia door moeders zijn gemaakt, bijvoorbeeld 

poppetjes als kerstversiering. De opbrengsten gaan integraal naar de kinderen. 

Fairytale is ook goedgekeurd voor de komende actie Music for Life van Studio Brussel. 

d. Wereldsolidariteit 

Bangladesh: na de dramatische toestanden in de textielindustrie, hebben de grote producenten 

een charter ondertekend ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en lonen. Dit blijkt op dit 

moment dode letter. De werkomstandigheden zijn nog even schrijnend, er is nog steeds kinder-

arbeid, de lonen blijven onder de armoedegrens. Daarenboven zwijgen de verzekeringsmaat-

schappijen in alle talen. 

Wereldsolidariteit is aanwezig in Bangladesh om de toestand ter plekke aan te klagen en open-

baar te maken. 

e. Artsen zonder vakantie 

De ingediende projectsubsidie gaat specifiek naar de kanalisering van het klompvoetproject in 

een lokaal ziekenhuis in Lubumbashi. De vorige missie heeft specifiek gewerkt rond klompvoe-

ten en opleiding aan plaatselijke medewerkers. 

f. Association Mwana Ukundwa, Rwanda 

Ter plekke zijn 340 weeskinderen geplaatst in verschillende gezinnen, onder begeleiding van 

twee maatschappelijke werkers. De associatie verzet zich tegen wanpraktijken waarbij persoon-

lijke verrijking wordt aangeboden. 

Tevens is een miniproject gestart met ‘varkentjes’. Om haar welstand te verhogen ontvangt elk 

gezin een varkentje om mee te kweken.. 

g. HIA - Werelddag 30 maart 2014 

Initiatief om ngo’s en 4
de

 pijlerorganisaties de kans te geven zich te profileren en de Noord-

Zuidverhoudingen in de kijker te stellen. Dorpsgenoten kunnen op een gezellige manier kennis 

maken met onze diversiteit. 

Tot nu zijn er tien organisaties die deelnemen. Het is nog zoeken naar ideeën om het geheel at-

tractief te maken, via scholen, jeugdbewegingen enz.  

Inspiratie is te vinden op www.11.be/gemeente en doorklikken naar de ‘praktijkbundel’. 

De gemeente zorgt voor logistieke ondersteuning. 

Een volgende vergadering is vastgelegd op 27 november in het Geleeg. 

 

5. Discussie voorstel beleidsplan 2014-2019: 

De schepen heeft, tezamen met de duurzaamheidscoördinator, een voorstel geformuleerd. In deze discus-

sie verzamelt de ALV materiaal om tot een advies te komen. 

Formeel moet de GRIS een advies formuleren. Deze ALV geeft het DB (Dagelijks Bestuur) het mandaat 

om een advies te formuleren, dat via de mail aan de lidorganisaties zal worden voorgelegd. De schepen 

moet het advies verplicht toevoegen aan het beleidsplan om subsidies van de Vlaamse Overheid te ver-

krijgen. 

Timing: geagendeerd op de gemeenteraad van 18 december. Ten laatste 15 november moet het advies 

klaar zijn. 

Belangrijk voor het impulsbeleid:  

 Draagvlak internationale samenwerking naar de burger versterken (extern) 

 Eveneens interne draagvlakversterking naar de gemeenteraadsleden en naar het personeel om deze 

visie te dragen. 

http://www.11.be/gemeente
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Het huidige gemeentebestuur opteert een gelijkschakeling en gelijke behandelingen van de verschillende 

adviesraden, zowel de verplichte raden als de andere. Deze oefening is echter nog lopende. 

 

Discussie zelf, aan de hand van het voorstel: 

1) Inleiding: is wat Vlaanderen voorschrijft. Een gemeente is verplicht aan het eerste resultaatsgebied te 

voldoen (versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente). Het 

tweede resultaatsgebied is optioneel. 

De drie beleidskeuzes zijn duidelijk. 

2) Wat doet de gemeente reeds op vlak IS? 

Verwijzing naar het budget dienstjaar 2012 

Opmerking:  het is aangewezen ook te verwijzen naar het jaarverslag van de GRIS 2012. 

3) Hoe passen we dit in de meerjarenplanning 2014-2019? 

Actieplan 1: financiële en logistieke ondersteuning: OK 

Actie 1.1:  ondersteunt de werking van de GRIS 

Discussie:  volgende elementen zullen moeten uitgeklaard worden: 

 werkingskosten GRIS zijn bijvoorbeeld de onkosten voor de website. De GRIS heeft 

nooit gebruik gemaakt of willen maken van eigen werkingskosten.  

 Past dit in de beperking van de autonomie van elke adviesraad? Bovendien kunnen niet 

voor alle raden dezelfde criteria gehanteerd worden (sleutelverdeling). 

 Het bedrag van € 500 kan nog wijzigen waardoor er verschuiving gebeurt naar de wer-

kingssubsidies van de GRIS (bvb. € 200 eigen kosten en € 300 naar de WS) 

Opmerking:  

 ook dit deel moet de deelrapportagecode krijgen (GOSVBP01) 

 verbetering in de titel: ….ondersteuning van de eigen werking van de GRIS 

Actie 1.2: ambtenaar 

Opmerking:  

 formulering aanpassen: de gemeente vaardigt een ambtenaar af die de materie IS behartigt. 

 vraag naar meer ambitieuzere inzet van de ambtenaar ifv efficiëntie: evolueren naar een 

consulententaak, ondersteuning gemeentelijk beleid IS naast bijwonen van vergaderingen, 

vast aanspreekpunt inwoners (is dit de taak van de duurzaamheidsambtenaar?) Welk per-

centage VTE? 

Actie 1.3: ondersteuning acties GRIS en ledenverenigingen 

Dit zijn de huidige werkingssubsidies. Het bedrag is in orde. 

Hoe dit praktisch moet gebruikt en uitgevoerd worden moet nog worden uitgeklaard. 

Actieplan 2: internationele samenwerking inbedden in het reguliere lokale beleid: 

Opmerking: 

 Het zijn algemene doelstellingen, beter is acties te concretiseren in deze tekst. 

 In navolging andere gemeentes streven naar een forum dat de verschillende adviesraden 

samenbrengt om betere samenwerking te bekomen. 

 Ander voorbeeld: op het eigen gemeentelijke intranet Internationale Samenwerking promo-

ten, de Noord-Zuidvisie meer implementeren in het dagelijks gemeentelijk werk. 

Actieplan 3: steun aan projecten en programma’s van 4
de

 pijlers als van ngo’s 

Actie 3.1: projectsubsidies 

Verhoging van de subsidie van 13.000 naar 16.000 euro. Blijft wel identiek voor de komende zes ja-

ren: OK 

Actie 3.2: sponsoring 

Discussie: wat is de definitie van sponsoring? Duidelijk is dat de aanvraag door een inwoner moet 

gebeuren, de omschrijving ‘prestatie’ kan echter ruimer. Wat met de vraag naar persoonlijk onkosten 
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bij bijvoorbeeld inleefreizen, bij jongeren in kader van stage die door de school ondersteund wor-

den? 

Opmerking: de definitie sponsoring niet eng aflijnen, maar uitbreiden naar de mogelijkheden van de 

aanvrager. 

Actieplan 4: ondersteunen en sensibiliseren dmv solidariteitsacties en multiculturele activiteiten en 

maakt werk van samenwerkingsverbanden. 

Opmerking: weinig ambitieus omdat enkel een Vredesprijs in dit actieplan wordt gespecifieerd. Wat 

met de andere elementen in de titel? 

Actie 4.1: Vredesprijs 

Opmerking:  

 Verbetering in de titel: niet naar een inwoner, maar naar een initiatief of vereniging, verte-

genwoordigd door een inwoner van Lubbeek 

 Niet enkel vredesprijs, de gemeente moet initiatief nemen om uiteindelijk een duidelijke vre-

desbeleid te beogen, om bijvoorbeeld een erkende vredesgemeente te worden. 

Actieplan 5: duurzaamheid 

De omschrijving is in wat moeilijke ambtelijke taal, die echter de lading wel dekt. 

Actie 5.1: titel FairTradeGemeente 

 In orde, maar dit stond reeds in de beleidsvisie van deze bestuursploeg. 

 Actie 5.2: 

Idem, zie criteria FTG. 

Actie 5.3: ethisch bankieren. 

 Opnieuw wat moeilijke ambtelijke taal  

 Opmerking: 

 De GRIS verwijst naar vroegere gesprekken op initiatief van de toenmalige voorzitter van de 

commissie financiën. Discussies zijn gevoerd met Netwerk Vlaanderen, met Triodos, met de 

huisbankier, met de gemeentelijke ontvanger. 

 Implementatie is niet gerealiseerd en zou duidelijk als doelstelling in dit actieplan moeten 

ingevoegd worden. 

Actie 5.4: ecologisch verantwoord productgebruik en eerlijke handel 

In orde. 

Actie 5.5: SchoneKlerenCampagne: 

In orde. 

Actieplan 6: noodhulp: 

In orde, is vorige ALV al financieel uitgeklaard. 

 

Overzicht totale uitgaven: 

Opmerkingen: 

 Twee posten zonder code: FTG en eigen GRIS-kosten: moeten opgenomen worden in de ver-

plichte codering. 

 Vraag: waarom is FTG apart vermeld en niet onder actie 1.3 (werkingssubsidies) vermeld? 

Antwoord schepen: omdat FTG een actiepunt van de gemeente zelf is (zie beleidsvisie). Er kan 

echter geschoven worden tussen de verschillende acties. 

 

Algemene opmerkingen: 

 SchoneKlerenCampagne: door teamoverleg of door vorming te geven aan het personeel kan 

verduidelijking en sensibilisering bekomen worden.  

 Idem bij verwelkoming van nieuwe inwoners: ook hier kan het ijveren voor SKC of FTG of vre-

desgemeente verduidelijkt worden. 
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 De strategische doelstellingen zijn uitgewerkt in zes actieplannen en verschillende acties. Kun-

nen echter adviesraden zelf acties ondernemen? Bijvoorbeeld het AFF: De GRIS organiseert dit 

in samenwerking met de gemeente. Quid? 

 Wat met de vraag naar verdraagzaamheid? Dit verwijst naar de aandachtspunten die de GRIS 

heeft geformuleerd bij de beleidsvisie 2013-2019. Punt 6 legt de nadruk op multiculturaliteit en 

diversiteit, met als elementen: 

o Een actieve samenwerking gemeente, scholen, OCMW, jeugddienst, sportdienst  en 

vrijwilligers om nieuwkomers te onthalen en te ondersteunen bij hun participatie aan 

het sociale leven in Lubbeek.   

o Aandacht voor diversiteit bij de aanwerving van personeel, vrijwillige medewerkers en 

jobstudenten. 

o Verdere ondersteuning en promotie van "Afrika filmfestival" 

Dit aandachtspunt is niet terug te vinden in dit (financiële) meerjarenplan. Het is voor de GRIS 

duidelijk dat dit aandachtspunt zijn plaats moet krijgen in de beleidsvisie van de gemeente Lub-

beek.  

 

 Conclusie: 

1) Het DB en de ALV zijn tevreden over het financiële voorstel. Er is geen daling, de financiering 

blijft echter constant vlak voor de komende zes jaren. Vooral de stijging van de projectsubsidies 

is belangrijk, want dit bepaalt voor een groot deel de werking van de GRIS. 

2) Er zijn nog verschillende vragen naar verduidelijking. 

3) Dit beleid kan conservatief genoemd worden, met weinig nieuwe ambities. 

4) Er blijkt genoeg stof tot discussie over de toepassing van de verschillende acties en hoe deze 

moeten worden ingevuld. 

5) Het Dagelijks Bestuur schrijft een adviestekst op basis van deze discussie en de voorgesteld aan-

passingen. 

 

6. Varia 

a. De penningmeester overhandigt een 11.11.11-panoramakalender aan de Schepen IS. 

b. AFF 2014: valt traditioneel in april of begin mei. Er moet aan twee voorwaarden voldaan wor-

den op dit opnieuw te organiseren: 

i. Zoals alle voorgaande edities is veel hulp van de gemeentelijke ambtenaren noodzake-

lijk. Vorige jaren was telkens een niet-gekend budget voorzien en gebruikt. Quid 2014? 

ii. De werkgroep AFF zoekt een trekker die het geheel in goede banen moet leiden. 

7. Nieuwe data ALV en DB. 

Dagelijks Bestuur: vόόr 15 november ifv advies beleidsplan. 

Algemene ledenvergadering: donderdag 16 januari 2014 om 20u (refter Gemeentehuis), voorafgegaan 

door de FTG-groep om 19u. 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 


