
1 

 

 

GRIS vergadering 16 juni 2004 
 

Stemgerechtigde leden 

Aanwezig: Kristien Clits, Christine D’aes, Betty Depret, Johan Flamez, Piet 

Laga, Guy Sprengers, Mia Ulens. 

Verontschuldigd: Heleen De Porre, Hein Detry, Guido Geys, José Ghekiere, 

Agnes Spitaels 

Afwezig: Luc Thiry, Georges Ons. 

Niet stemgerechtigde leden 

Aanwezig: Ivan Godfroid, Hugo Pelgrims, Marijke Verbeylen. 

Verontschuldigd: Marianne Costeur, Jules Godts, Berna Gybels, Marina Stas, 

Liesbet Verheyden, Ludo Wierckx. 

 

Agenda 

 

1. Verslag ALV 22 april  

2. Besluitenmemo: 10 voorstellen voor een vernieuwd beleid I.S. te Lubbeek 
(Ivan)  

3. Pablo Neruda avond 18 september (Christine)  

4. Afgeschreven PC's voor het Benelux Afro Center (zie bijlage: Banlieues 

Kinshasa-Bruxelles) (Ivan/Christine)  

5. Stand van zaken:  

- herziening stemgerechtigde leden (O.R.) en tekst subsidiereglemente-

ring (Johan)  

- nieuws en opvolging aanwezige lidorganisaties (o.a. Dobet Gnahoré in 

de PBE voor 11.11.11.)  

6. Een uitnodiging voor het WERELDSALON van 26 juni (met simultaan program-

ma voor de verschillende doelgroepen: gemeentelijke functionarissen, 

jeugd, verenigingen en scholen)  

7. Evaluatie vergaderritme en -inhoud ALV en DB  

8. Varia en nieuwe datum  

 

1. Aanwezigheden en verslag 22.04.2004 

   Goedkeuring verslag vorige vergadering: enkele verbeteringen gevraagd. 

 

2. Besluitenmemo: 10 voorstellen voor een vernieuwd beleid I.S. te Lubbeek 

Deze voorstellen zijn gegroeid uit de halfweg evaluatie van het beleids-

plan, opgesteld door de GROSH (nu GRIS) voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2000 voor de periode 2001 – 2006, op basis van een sterkte–zwakte 

analyse en de nieuwe elementen die zich tijdens de afgelopen halve periode 

hebben voorgedaan. De haalbaarheid van deze voorstellen werd door het DB 

tijdens zijn vergadering van 12 mei onderzocht. Deze 10 voorstellen worden 

aan dit verslag van de vergadering toegevoegd (zie bijlage). 

 

1. Duurzaamheidsspiegel SLA 21: vooraleer zich uit te spreken over het 

lange termijngebruik wil het DB eerst zelf werken met dit instrument 

om het praktisch gebruik ervan uit te testen. Voor de milieudimensie 

zal de milieuraad benaderd worden samen met de schepen, de duurzaam-

heidsambtenaar en/of de milieuambtenaar. De checklist van SLA21 

(Steunpunt Lokale Agenda 21) kan op hun webstek bekeken worden: 

www.sla21.be. De schepen meent dat een dergelijke vergadering wel 

georganiseerd kan worden tijdens de vakantieperiode, doch overdag en 

niet ’s avonds. 

 



2 

2. Een gemeenschappelijk project GRIS-BIB-Cultuurraad bv. iedere 2 

jaar. Voorlopig zal men zich richten op de Pablo Neruda avond Ik be-

ken, ik heb geleefd. Uit de evaluatie na afloop zal blijken of dit 

perspectieven opent voor een verdere samenwerking en of gelijkaardi-

ge initiatieven voor herhaling vatbaar zijn. 

 

3. Jaarlijkse beleidsdiscussie met de gemeentelijke overheid: dit is 

momenteel niet prioritair, wel in 2006 ter voorbereiding van de vol-

gende gemeenteraadsverkiezingen.  

 

4. Actief IS promoten naar de Lubbeekse scholen en jongeren toe: dit 

beleid dient ondersteunend te zijn en niet betuttelend. Het initia-

tief voor acties en projecten wordt volledig aan de scholen overge-

laten. 

 

5. Actieve informatie van de burger: enkele van voorgestelde stappen 

werden recentelijk gezet. In de eerste plaats de bestaande informa-

tiekanalen optimaal aanwenden.  

 

6. De Gris communiceert over LOI: deze communicatie wordt toegespitst 

naar de vluchtelingen en migranten. Mogelijke kanalen zijn: een vas-

te rubriek in het Gemeentelijk Infoblad, de GRIS website en eventu-

eel de website van de gemeente. Er wordt voorgesteld bepaalde hard-

nekkige vooroordelen die blijven circuleren en de houding van vele 

burgers t.o.v. vreemdelingen verzuurt in korte maar regelmatig ver-

schijnende stukjes te ontkrachten. De schepen betwijfelt of de re-

dactieraad en het gemeentebestuur het daarmee zullen eens zijn. Het 

DB zal 4 à 5 stukjes uitwerken en voorleggen aan de gemeente en af-

wachten hoe het initiatief onthaald wordt.  

 

7. Ethisch beleggen van de gemeentegelden: dit is nu niet prioritair. 

Het DB zal eerst inlichtingen inwinnen bij de VVSG en bij de schepen 

van financiën. De vraag is in hoeverre er ook ethische formules zijn 

bij de banken voor heel korte beleggingen.  

 

8. Een gemeentelijk Zuid-Noord project in Lubbeek: het DB is van mening 

dat een dergelijk project niet mag onderschat worden en dat de GRIS 

en zijn lidorganisaties nu niet sterk genoeg staan om dit uit te 

diepen. Wel zullen de in gang gezette projecten en initiatieven 

(Roemenië, Benin …) verder gesteund worden. Het is afwachten tot het 

nieuwe Vlaamse Decreet over “Stedenbanden” gelanceerd is en tot er 

kredieten beschikbaar komen. Dan kan nagegaan worden hoe het decreet 

concreet op gang komt. De Schepen heeft opnieuw contact gehad met de 

consul van Benin (de vrouw van de overleden consul werd tot consul 

benoemd en zij neemt de draad terug op). Dit is geen korte termijn 

prioriteit.  

 

9. Aparte begrotingspost ‘Internationale solidariteit’: ook hier af-

wachten hoe het nieuwe Vlaamse decreet “Stedenbanden” zich ontwik-

kelt. Een dergelijke aparte budgetpost is een vereiste van het de-

creet om voor subsidies in aanmerking te komen.  

 

10. Budgettair stappenplan:  

- subsidies voor eigen initiatieven van de gemeente 

- subsidies voor initiatieven in de gemeente 

- subsidies voor initiatieven in het zuiden, maar met banden in 

Lubbeek.  

 

Conclusie 

De punten 1, 2 en 6 worden weerhouden. Punt 1 en 6 zullen door het DB 

worden uitgewerkt. Punt 2 is besproken als derde agendapunt van deze 

vergadering. De ALV stemt in met de voorstellen van het DB. Het verslag van 
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deze vergadering zal door de schepen aan het CBS worden voorgelegd, waaraan 

de 10 voorstellen en het prioriteitenlijstje van het DB toegevoegd zijn. 

(dit is de werkwijze, die ook door de milieuraad wordt gevolgd). 

 

3. Pablo NERUDA avond zaterdag 18 september, zaal Santro, Binkom 

Een subsidieaanvraag is ingediend bij de provincie. Dit document werd 

door Christine D’aes opgesteld en aan iedereen doorgemaild. Alle feitelijke 

gegevens zijn daarin terug te vinden. De uitkoopsom voor de voorstelling 

bedraagt € 1.500,00; Sabam: € 185,00, Licht en klankinstallatie: € 350,00 

en affiches: € 130,00 voor 160 exemplaren, diverse kosten, catering, enz..: 

€ 250,00. Totaal uitgaven: € 2.415,00. Inkomsten: sponsoring door Delta 

Lloyd: € 150,00; winst bar: € 100,00; kaartenverkoop - 180 plaatsen in  

zaal Santro - (kostprijs € 10,00 - € 8,00 in voorverkoop): € 1.360,00. 

Balans: € 800,00 te kort. Men hoopt dat de subsidies een groot deel daarvan 

zullen aanzuiveren. Het antwoord van de provincie wordt half juli verwacht. 

De samenwerking met de Cultuurraad is aanvaard. 

 

Voor de praktische organisatie van de avond, zal Christine een taken-

lijstje opstellen en rondmailen. Iedereen kan invullen wat hij wenst en kan 

op zich nemen. Een vergadering daaromtrent is voorzien op 6 juli om 20.15 

in het Geleeg. 

 

4. BENELUX Afro Center vzw 

Zaterdag 12 juni heeft de GRIS-SIAL een uitstap gemaakt naar 

ST.-AGATHA-Berchem om de organisatie waar Franck TABALA werkt te bezoeken. 

De organisatie wordt gerund door nieuwe Belgen en staat onder de leiding 

van dr. Phasi NDUDI. Ze hebben veelzijdige activiteiten: opleiding gezins-

helpers, Nl-cursus, cursussen Arabisch en ze bekomen zowel van Vlaamse als 

van Waalse kant subsidies. Het nieuwste project is recyclage van fietsen en 

PC’s: jonge werklozen krijgen hier een praktijkopleiding. En er wordt een 

band gesmeed met Congo, waar de herstelde goederen worden heen gestuurd, 

met de hulp van defensie, die voor het vervoer zorgt. De PC’s dienen om de 

voormalige kindsoldaten op te leiden in het gebruik van PC’s, i.p.v. het 

geweer. Iedereen die oude ongebruikte PC’s heeft staan wordt opgeroepen die 

te schenken aan de vzw! 

 

5. Activiteiten lidorganisaties 

5.1. SIAL: zaterdagnamiddag 19 juni trefdag te Brussel (Botaniek) van de 

vrijwilligers, georganiseerd door OCIV (overlegcentrum voor de integratie 

van vluchtelingen)- intussen omgedoopt tot Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Minister ARENA komt er spreken. Enkele SIAL-vrijwilligers zullen eraan 

deelnemen.  

5.2. 11.11.11: De zangeres Dobet GNAHORE en haar groep komen optreden in 

Lubbeek (PBE) op zaterdag 27 november. Het contractvoorstel is nog niet 

aangekomen.  

 

6. Subsidiereglementering 

 Na de bespreking met de Johan Geens is er een nieuwe tekst van het 

subsidiereglement toegekomen. Deze is niet helemaal conform met de afspra-

ken gemaakt tijdens het onderhoud. Deze nieuwe tekst zal door het DB 

bestudeerd worden.  

 De wijziging van het organiek reglement (nl. de beperking van het aantal 

stemgerechtigde leden tot 15 wordt ongedaan gemaakt) zal reeds op de 

gemeenteraad van 30 juni worden goedgekeurd. 

 

7. Wereldsalon 

 Op zaterdag 26 juni vindt in het Provinciehuis te Leuven, van 10 tot 16 

uur het WERELDSALON plaats met doorlopend infostands, hapje-tapje, randani-

matie en film. In workshops vertellen gemeenten er over hun noord-zuid 

werking. Informatie op www.vlaamsbrabant.be/pec. Optreden van Mec Yek 

(swingende zigeunermuziek o.l.v. Piet Maris, zanger van Jaune Toujours).  
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8. Evaluatie vergaderritme en vergaderinhoud 

 Omwille van het gevorderde uur en het groot aantal afwezigen, zal de 

mening van alle leden gevraagd worden aan de hand van een rondgestuurde 

vragenlijst. Het DB belast zich met de uitvoering van deze bevraging.  

 

9. Varia 

 

Data volgende vergaderingen:  

- DB woensdag 23 juni om 20u15 in Het Geleeg 

- Werkgroep Pablo NERUDA: dinsdag 6 juli in het Geleeg om 20u15’ 

- ALV donderdag 30 sept. 2004 om 20.15 schepenzaal gemeentehuis 

  

 

         Verslag: Piet 

 

 

 

 

 

Bijlage 1:  

 

 

 

Besluitenmemo 10 voorstellen voor een vernieuwd Noord-Zuid–beleid in 

Lubbeek 
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TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN VERNIEUWD BELEID 

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 
VAN DE GEMEENTE LUBBEEK 

gegroeid uit de halfweg-evaluatie 2001 – 2004  
Besluitenmemo Dagelijks Bestuur 12 mei 2004 

 

 
 

1. Jaarlijkse toetsing van het gemeentelijk beleid aan de duurzaamheidsspiegel SLA21 
We zullen eerst met het dagelijks bestuur proberen de oefening te maken, om een oordeel uit ondervinding te kunnen 
vormen. In functie van onze beoordeling beslissen we nadien of we de oefening opentrekken naar de GRIS, naar een 
gemeenschappelijke ontmoeting GRIS-milieuraad, naar een vergadering met de betrokken ambtenaren, dan wel of we 
het initiatief overlaten aan de politieke fracties in de gemeenteraad. 

 

2. Een gemeenschappelijk project GRIS-Bib-Cultuurraad 
We zetten voorlopig alleen in op het experiment Pablo Neruda “Ik beken, ik heb geleefd”. Op basis van een grondige 
evaluatie zullen we nadien beter in staat zijn te beslissen of we een voorstel uitwerken om voortaan op regelmatige 
basis een gemeenschappelijk project te organiseren. 
 

3. Jaarlijkse beleidsdiscussie met de gemeentelijke overheid 
Dit idee weerhouden we voor de langere termijn: vóór het aantreden van de nieuwe gemeenteraad zullen we er een 
voorstel voor uitwerken. 
 

4. Actief IS-beleid voeren naar de Lubbeekse scholen en jongeren toe. 
We laten het initiatief aan de scholen over, en beperken ons tot het inschatten van de eventuele ondersteunende rol 
van de GRIS. 
 

5. Actieve informatie van de burger 
Gezien recente tegemoetkomingen van het gemeentebestuur op dit vlak, concentreren we ons op het beter benutten 
van de bestaande mogelijkheden. Feedback naar de bevolking over de resultaten van eerder genomen beslissingen 
van de gemeenteraad laten we over aan de gemeenteraad. 
 

6. De GRIS communiceert over LOI 
De GRIS start met een vaste rubriek in het gemeentelijk infoblaadje en op de website dat inspeelt op reëel waargeno-
men vooroordelen tegenover politieke vluchtelingen. In een eerste fase wordt iedereen opgeroepen om een lijst op te 
maken van deze vooroordelen. Ivan is bereid de redactie op zich te nemen. 
 

7. Ethische belegging van de gemeentegelden 
De relevantie van dit idee voor de Lubbeekse context wordt getoetst bij Dexia en bij de VVSG. 
 

8. Een gemeentelijk Zuid-Noord project in Lubbeek 
De voorwaarden voor een actieve projectontwikkeling zijn in Lubbeek nog niet vervuld. We beperken ons tot het opvol-
gen van potentiële sporen. Bv: hernieuwde contacten rond een zusterband in Benin, het Roemeniëcomité uitnodigen 
om kennis te nemen van hun plannen en intenties voor de toekomst. Wanneer het Vlaams decreet stedenbanden in 
werking treedt kunnen we overwegen of Lubbeek zich kan inschrijven in de nieuwe dynamiek. 

9. Opstellen van een aparte begrotingspost ‘Internationale solidariteit’ 
Dit punt zal haalbaar worden wanneer Lubbeek zich wenst in te schrijven in het hogervermelde decreet, aangezien het 
één van de voorwaarden is om toegang te krijgen tot subsidies voor stedenbanden. 
 

10. Opstellen van een budgettair stappenplan. 
Voorlopig laten we dit ondergeschikt aan de ontwikkeling van gemeentelijke initiatieven, en de evoluties van de onder-
handelingen rond gemeentelijke subsidies voor de GRIS. We streven ernaar om tegen het einde van deze legislatuur 
met een coherent voorstel naar buiten te treden met drie grote budgetrubrieken: 

 
- Werkingsmiddelen voor acties in Lubbeek 
- Subsidies voor initiatieven in en van het Zuiden, die een duidelijke band met Lubbeek hebben 
- Middelen voor eigen initiatieven van het gemeentebestuur. 

 
 


