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Context
In september 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030
voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDGs). Via 17
doelstellingen streeft de VN naar een duurzame wereld waarin ontwikkeling onlosmakelijk
verbonden is met respect voor onze planeet en haar bewoners. Elke actor, waar ook ter
wereld, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de realisatie van deze inclusieve
agenda. Als bestuursniveau dat het dichtst bij de bevolking staat, hebben lokale besturen een
belangrijke rol te spelen.
De globale visietekst die we gebruikten bij het opmaken van dit memorandum is de brochure
lokaal mondiaal beleid, opgesteld door de 11.11.11. koepel (zie bijlage 1).
We volgen de drie aanbevelingen: 1, iedereen aan boord, 2, voorzie mensen en middelen en 3,
wees een mondiale gemeente!
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de GRIS in 2017 werd de inhoud van dit
ambitieuze plan om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de DOD's of SDG's) te
verwezenlijken besproken, in toepassing op de Lubbeekse situatie.
Hieruit formuleren we het volgende aanbevelingspakket voor de legislatuur 2019 – 2024,
dat we voorleggen aan alle voorzitters van de politieke partijen in Lubbeek en hun
vertegenwoordigers in de GRIS.

1. Behouden en versterken wat er is!
In de loop van de voorbije jaren is er in Lubbeek een goed kader gecreëerd voor een beleid
Internationale Samenwerking. Er is én een schepen Internationale Samenwerking, én een
meerjarenplan voor de legislatuur met een budget én een erkende adviesraad, de GRIS. Er is
ambtelijke ondersteuning én Lubbeek is in 2016 Fairtradegemeente geworden.
Dit zijn belangrijke realisaties dank zij een goede samenwerking tussen de adviesraad en de
beleidsverantwoordelijken.

We willen dan ook vooreerst uitdrukkelijk vragen om deze pijlers van het beleid Internationale
Samenwerking in Lubbeek te behouden en te versterken.

2. Budget
De legislatuur 2013 – 2018 voorzag een constante financiering van de volgende posten:
'(1) werking GRIS, 200 euro, (2) fairtrade, 500 euro (3) subsidies werking lidorganisaties,
2300 euro, (4) sponsoring, 2000 euro en (5) projectsubsidies, 14,000 euro. Voor en door het
behalen van het fairtradelabel werd er sinds 2016 extra budget voorzien voor de
fairtradewerking. De voorbije zes jaar varieerde het globale budget tussen 19.000 en 23.500
euro.
De GRIS vraagt voor de volgende legislatuur (opnieuw) de invoering van een groeipad,
waarbij vooral de budgetpost projectsubsidies kan mee groeien met het aantal aanvragen.
Tevens vraagt de GRIS een soepelere overheveling van de ene subpost naar de andere in
functie van de noodzaak.
Om het totaalbudget voor Internationale Samenwerking te bepalen, stellen we voor om uit te
gaan van een bepaald bedrag per inwoner. Analoog aan het bedrag dat de Lubbekenaar
gemiddeld besteedt aan ontwikkelingssamenwerking (zie jaarverslag van de 11.koepel) zou
dat bijvoorbeeld 2,50 euro per inwoner kunnen zijn.

3. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de Agenda 2030
De gemeenteraad heeft eind 2017 de engagementsverklaring voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties onderschreven. Daarmee engageerde
het gemeentebestuur zich om tegen 2030 de 17 doelstellingen, opgedeeld in 5 P's (People,
Planet, Prosperity, Peace en Partnership), te implementeren in de Lubbeekse politiek. We
noemen dit de Agenda 2030. Annex het advies van de GRIS omtrent de
engagementsverklaring is een summier actieplan toegevoegd (zie bijlage 2).
De GRIS vraagt aan alle politieke partijen van Lubbeek om die Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen op te nemen in het partijprogramma waarmee ze naar de kiezer
trekken. De GRIS vraagt om op termijn een Raden Generaal voor Duurzame Ontwikkeling op
te richten met participatie van alle verenigingen van Lubbeek.

4. Ambtelijke beleidsondersteuning
Momenteel is er een deskundig ambtenaar 10% VTE verantwoordelijk voor Internationale
Samenwerking in Lubbeek. Hij ondersteunt de activiteiten van de GRIS zoals het
Afrikafilmfestival, de Wereldmarkt en de H-eerlijke markt. Verder is hij de
verbindingspersoon tussen het college en de GRIS, en doet hij de voorbereiding van subsidieen andere vragen voor het college.
In het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vraagt de GRIS dat er een 'mondiale'

ambtenaar wordt aangesteld die niet alleen Internationale Samenwerking behartigt maar die
het hele proces naar de Agenda 2030 onder zijn verantwoordelijkheid krijgt.
Hij/zij zou kunnen instaan voor het hele vormings- en communicatieproces die daarvoor op
gang moet getrokken worden zowel intern als extern, voor de uitbreiding naar de ander
beleidsdomeinen en de noodzakelijke samenwerking tussen de diverse adviesraden, de
jeugdverenigingen en de scholen. Hij/zij zou op die manier een Raden Generaal kunnen
bijeenroepen om de omvangrijke doelstellingen van de VN op een participatieve wijze in
Lubbeek te realiseren. Er kan een 'nulmeting' gemaakt worden om daaraan het beleid constant
te evalueren. De GRIS is bereid hieraan mee te werken.

5. Ethisch bankieren
Tussen 2011 en 2015werd op voorstel van de GRIS het thema Ethisch Bankieren op de
agenda van de commissie Financiën gebracht om na te gaan of dit kon worden toegepast op
de gemeente Lubbeek. Achtereenvolgens werden Luc Weyns van Netwerk Vlaanderen (nu
Fairfin) en Dexia als huisbankier uitgenodigd voor bespreking. Dit leidde in 2015 tot het
openen van een spaarrekening bij Triodos, een ethische bank. Naderhand kwam dit
agendapunt nooit meer ter sprake.
De GRIS vraagt om in het kader van een duurzaam beleid dit onderwerp opnieuw op de
agenda te zetten.

6. Fairtrade en het aankoopbeleid
Het fairtradelabel werd behaald in 2016 en bestendigd in 2017 en 2018.
De GRIS vraagt om de bestaande fairtradetrekkersgroep te blijven ondersteunen zowel
administratief, logistiek als financieel.
In het verleden werd door de gemeenteraad de resolutie van de Schone Kleren Campagne
ondertekend waardoor de gemeente het engagement neemt om geen aankopen te doen zonder
ethisch label zoals bijvoorbeeld tropisch hardhout zonder FSC label of kledij waar mogelijk
kinderarbeid bij te pas komt. Dit dossier kende evenwel geen opvolging.
De GRIS vraagt naar een stand van zaken en het herbekijken van het aankoopbeleid in functie
van duurzaamheid.

7. Asiel, migratie en diversiteitsbeleid
SIAL (Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek) is lid van de GRIS. SIAL volgt de
thematiek van asiel en migratie in Lubbeek nauwgezet op in samenwerking met het OCMW
Lubbeek en geeft hiervan uitvoerig rapport. Zie hiervoor de jaarverslagen van de GRIS. Het
thema kwam meerdere keren op de agenda van de Algemene Ledenvergaderingen.
1.Sinds einde 2015 is er een LOI (Lokaal Opvang Initiatief) opgericht. In de drie woonsten

die hiervoor gehuurd werden, kregen zowel vluchtelingen die nog geen definitieve beslissing
over hun asielprocedure de procedure ontvingen, als erkende vluchtelingen en hervestigde
vluchtelingen materiële opvang. Sinds september 2017 is er een deskundige en efficiënte
ondersteuning van de LOI's vanuit het OCMW in de persoon van een ervaren en gedreven
sociaal assistente. De contacten met nieuwkomers met zeer verschillende achtergronden en
het spontane engagement van burgers met evenveel verschillende achtergronden, hebben een
dynamiek op gang gebracht die langzaam maar zeker de communicatie en het samenleven
bevordert tussen al die mensen.
Onlangs besliste de regering om het aantal individuele opvangplaatsen, waaronder
voornamelijk de LOI-plaatsen vallen, substantieel te verminderen. De regering verwacht in de
eerste plaats spontane voorstellen voor afbouw vanuit de betrokken gemeenten.
De huidige goede werking van de LOI's heeft een positieve impact op het samenleven in
Lubbeek voor iedereen.
2. Op 26 april 2017 keurde de gemeenteraad de "vreemdelingentaks" goed. Een van de
argumenten was de verhoogde werkingsdruk door de aanwezigheid van het asielcentrum. Dit
centrum sloot de deuren in augustus 2017. Lubbeek was de enige gemeente, behalve
Antwerpen, die deze taks invoerde voor het maximum toegelaten bedrag.
3. In Lubbeek zijn veel vrijwilligers actief vanuit of in nauwe samenwerking met de GRIS,
het OCMW, het CAW Oost Brabant, zorgverstrekkers, onderwijsinstellingen, Ziekenfondsen,
Kind en Gezin,... . In 2005 werd een "eerste" vergadering gehouden "Lokaal sociaal overleg",
waarbij de verschillende lokale actoren van het middenveld uitgenodigd werden. Nadien is dit
overleg niet meer herhaald.
De GRIS vraagt een erkenning van de toegenomen diversiteit in de gemeente en een
aangepast humaan lokaal migratie- en diversiteitsbeleid. Dit omvat het behoud van de LOIwerking met het huidig aantal plaatsen, de afschaffing van de vreemdelingentaks en het
heropstarten van het Lokaal Sociaal Overleg.
BESLUIT
Aan de voorzitters van de politieke partijen van Lubbeek en hun vertegenwoordigers
binnen de GRIS vragen we om bij het opmaken van hun partijprogramma voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen de Duurzame Doelstellingen als kader te gebruiken om een
Duurzaam Lokaal Mondiaal Beleid in Lubbeek uit te tekenen. Hiervoor kan een interessant
praktisch werkmodel gehanteerd worden: het spelbord van de VVSG (Vereniging voor
Steden en Gemeenten). Het is een didactisch middel om de SDG's (of DOD's) te
implementeren in het partijprogramma voor de komende verkiezingen. Zie bijlage 3.
De GRIS vraagt het behoud van de bestaande structuur voor het beleid Internationale
Samenwerking voor de volgende legislatuur, een uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning
naar een mondiale ambtenaar die de Agenda 2030 promoot en coördineert, een financieel
groeipad in functie van een groeiende vraag, fairtrade, aankoopbeleid en ethisch bankieren
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