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GRIS ALV-vergadering 22 maart 2012 
 

  

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag 8 december 2011 

2. Financies:  

a. aanvragen werkingskosten  

b. projectsubsidies 2012 

3. Gemeenteraadsverkiezingen:  

a. rondvraag politieke partijen,  

b. voorbereiding politiek memorandum I.S. 2013 - 2019 

4. Opvolging werkgroepen:  

a. AFF   

b. FTG 

5. Voorbereiding vredesinitiatief september 2012 en vredesprijs 2012 

6. Opvolging lidorganisaties :  

a. Ronde van 11,  

b. Lentecampagne Wereldsolidariteit 

c. Fifala 

7. Varia en nieuwe data. 

 
 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Mia Ulens 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, Valentijn Desmedt, Gerda Liekens, Jos Swinnen 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Didier Gilles de Pélichy, Marijke Gidts, Magda Heirman, Hugo Pelgrims, Martine 

Vanbever,  Benita Van Hurck,  Kelly (ambtenaar gemeente) 

 

Verontschuldigd:  Tine De Vos, Daniël Noe, Brian Sisk, Magda Verbeelen,  
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1. Goedkeuring verslag 8 december 2011 

Goedgekeurd. 

2. Financies: 

a. Werkingssubsidies: 

Geen nieuwe aanvragen 

b. Projectsubsidies: 

Uiteindelijk zijn er acht aanvragen geregistreerd: Lotte Van Eyck, 11-groep Lubbeek, Vredesei-

landen, Artsen zonder vakantie, Wereldsolidariteit, Palestijnse circusschool, Kisangani, Mwana 

Ukundwa (cfr. ALV 23-9-2010). 

Vermits voor deze projectsubsidies € 12000 begroot is, ontvangt elke indiener  € 1500. 

De voorzitter wacht op de gemeente om deze aanvragen af te sluiten en wacht tevens op een 

vraag naar advies. Zoals gewoonlijk wordt dit advies geformuleerd door het Dagelijks Bestuur, 

na grondig nazicht op de criteria die in subsidiereglement zijn bepaald, en voorgelegd aan de 

volgende ALV. 

De voorbije legislatuur is een groeipad aangehouden (van € 6000 in 2006 tot € 12000 in 2012). 

De ALV hoopt dat deze financiering in de nieuw samengestelde gemeenteraad op deze wijze 

verder zal lopen. 

3. Gemeenteraadsverkiezingen: 

a. Rondvraag politieke partijen 

Als basis zijn de vragen van 2005 weer opgenomen, maar aangepast aan de huidige toestand. 

De vorige bevraging heeft eigenlijk geen enkel engagement opgeleverd, ondanks veelbelovende 

antwoorden van sommige partijen. 

Het vorige memorandum is eveneens herwerkt in de vragenlijst. Er moet een belangrijk onder-

scheid gemaakt worden tussen financiële steun en logistieke steun. 

De bevraging is tevens opgesteld ten behoeve van de burger, om hem te informeren en te laten 

zien wat de gemeente en de politieke partijen over deze thema’s denken. 

Het is ook nodig de strategie aan te passen, daarom is nu gekozen voor een ‘open bevraging’. 

Het vertrekpunt is een stelling, gevolgd door een vraag. 

Na discussie besluit de ALV volgende acht themavragen voor te leggen: 

1) Financiële ondersteuning: streefcijfer is 0.15% van het gemeentelijk budget. 

2) Ambtelijke beleidsondersteuning: vooral de vraag naar een bepaald % VTE voor I.S, wat 

ook betekent dat opleiding moet gevolgd worden. Er is veel informatie en inspiratie over de 

inhoud van deze specifieke job te vinden. 

3) Lubbeek FairTradeGemeente: vraag naar daadwerkelijke vertegenwoordiging van alle poli-

tieke partijen. 

4) Asiel en Migratie: vraag naar oprichting LOI: op schaal van Lubbeek kan een opvang van 5 

à 8 kinderen financieel haalbaar zijn, afhankelijk van de woning die gevonden wordt. Dit be-

sluit is reeds genomen, maar wie gaat het effectief uitvoeren? 

5) Ethisch bankieren: vraag naar concrete stappen. 

6) Scholen en verenigingen: herhaling van 2005 

7) Communicatie en samenwerking: is een moeilijk onderwerp omdat het wat abstract lijkt, 

maar kan dus beter mits concrete initiatieven. 

8) Stedenband: langetermijninitiatief dat ook tot het domein van de ambtenaar behoort. 

Werkwijze en timing: de rondvraag wordt verstuurd naar de voorzitter van alle partijen. Ant-

woorden worden ten laatste verwacht tegen 21 juni. 
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b. Politiek memorandum Internationale samenwerking 2013 – 2019 

Op basis van de antwoorden wordt een memorandum geschreven door het Dagelijks Bestuur. Dit 

memorandum is nodig om de druk te verhogen, om het beleidsplan te helpen opstellen en om na 

te vragen tot welk beleidsdomein Internationale Samenwerking behoort. 

De voorzitter zal ernaar verwijzen bij de voorstelling van het Jaarverslag 2011 op de gemeente-

raad van april. 

4. Opvolging werkgroepen: 

a. AfrikaFilmFestival: 

 Vrijdag 4 mei in zaal Santro. 

 Het is de film ‘Skin’ die vertoond wordt. De opbrengsten gaan naar SIAL, waarvan Christine 

de werking zal voorstellen. 

 Standhouders zijn: FTG of winkelstand Het Geleeg, POB. 

 Praktische afspraken worden gemaakt in de werkgroep. 

b. FairTradeGemeente: 

 Status quo.  

 Elk lid van de werkgroep heeft een actiepunt op zich genomen, vooral rond acties in Horeca 

en bedrijven. 

 Benita neemt contact op met collega’s ambtenaren in andere gemeentes. 

5. Vredesinitiatief en Vredesprijs 2012: 

Na het succesvol initiatief van 2011 is de hamvraag: wat in 2012? Is Lubbeek wel een vredesge-

meente? Officieel is er niets gekend, er ‘zou’ een resolutie getekend zijn. Is dit ooit geagendeerd op 

de gemeenteraad? 

Op zondag 23 september zal opnieuw een ‘Kalvariebos inspireert’ georganiseerd worden. 

Vredesprijs:  

 Het DB stelt voor om ‘Het Geleeg’ en in het bijzonder José Ghekiere te huldigen, als bekro-

ning van zijn levenswerk. 

 Concrete uitwerking (budget en hulde) moet nog gebeuren. 

6. Opvolging lidorganisaties: 

a. Ronde van 11: 

i. dank zij het enthousiasme van enkele nieuwe trekkers is deze organisatie toch gestart, 

met de logistieke steun van de gemeente, met de hulp van de sportraadvoorzitter, de wie-

lertoeristenclub van Pellenberg en van 11.11.11 nationaal. 

ii. Zondag 20 mei met vertrek en eindpunt in de VBS Pellenberg. 

iii. Tussen 9u en 11u30 vertrekken een grote en een kleine tocht, ook een geleide wandeling 

naar het Koebos is voorzien. 

iv. In de namiddag wordt animo gebracht door Circus in beweging en door een muziek-

groepje. 

b. Lentecampagne Wereldsolidariteit: 

i. Tweede campagnejaar onder hetzelfde thema: ‘Kom op voor gezondheid wereldwijd’. 

ii. De campagne richt zich specifiek naar de Belgische regering en het Ministerie van Ont-

wikkelingssamenwerking.  

iii. Er worden drie dingen gevraagd: 

1. Maak van gezondheidszorg een speerpunt in het Belgische ontwikkelingsbeleid 

(streven naar 15%) 
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2. Vraag aan collega-beleidsmakers wereldwijd om samen met mutualiteiten in 

hun land een beleid uit te werken waarbij iedereen toegang heeft tot gezond-

heidszorg. 

3. Maak levensnoodzakelijke geneesmiddelen wereldwijd beschikbaar en betaal-

baar. 

iv. Op de website kan het campagnelied beluisterd worden.  

Tijdens de Internationale week (in april) van Wereldsolidariteit zullen twee Guatemalteken, 

werkzaam in de zorgsector, in het Leuvense te gast zijn. Onder meer is een ‘Open avond’ voor-

zien in de CM Kessel-Lo op donderdag 19 april. 

c. Fifala: 

i. Mede dank zij de steun van de Gris (projectsubsidie) heeft Fifala concreet verbeteringen 

kunnen financieren. 

ii. Een nieuwe vraag draait rond het oprichten van een plaatselijk (in een islamitisch dorp) 

gezondheidscentrum, dat samenwerkt met een ziekenhuis. 

iii. Concreet betekent dit een vormingsproject in dat gezondheidscentrum voor twee ver-

pleegkundigen, drie vroedvrouwen, twee technisch verpleegkundigen, verzorgenden, 

onthaal, onderhoud enz. De vorming spitst zich toe rond aidspatiënten en rond compe-

tentieverhoging (labo). 

iv. Met € 1000 kunnen de lonen voor opleiding betaald worden, alsook de aankoop van 

boeken, materiaal, kopies e.d. 

Een aanvraag projectsubsidie is mogelijk. 

7. Varia: 

 Zweethuttenfestijn door Scouts Lubbeek, ten voordele van ‘een’ project. De voorzitter verwijst naar 

het project van Lotte Van Eyck. 

 Jaarverslag 2011: uitleg aan de Gemeenteraad van 24 april 

 Nieuwe datum: donderdag 14 juni 2012. 

 

 

 
Verslag: Guy Sprengers. 


