Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Bevraging politieke partijen
Aan de voorzitters van de plaatselijke politieke partijen van Lubbeek.
Over enkele maanden hebben de burgers van Lubbeek opnieuw het voorrecht om hun
vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De GRIS gelooft dat er bij nogal wat
kiezers behoefte bestaat aan duidelijke informatie over de standpunten van de verschillende
politieke partijen.
Daarom neemt de GRIS het initiatief een vragenlijst door te sturen aan alle partijvoorzitters,
samen met een vriendelijk verzoek deze vragen op het partijbestuur te bespreken, en de
antwoorden van de partij aan de GRIS over te maken.
De vragenlijst is gebaseerd op stellingen van de GRIS zoals we die beschreven hebben in het
Memorandum voor een Duurzaam Lokaal Mondiaal Beleid en die we graag willen toetsen
aan uw standpunten ter zake. Uw antwoorden zullen via www.grislubbeek.be aan de kiezer
worden voorgelegd.
Om alles optimaal te laten verlopen willen we de partijen verzoeken hun standpunten
ingevuld terug te bezorgen tegen de aanvang van de zomer of dus uiterlijk op 21 juni 2018.
Met oprechte dank voor de medewerking,
In naam van de Algemene Ledenvergadering
en van het Dagelijks Bestuur van de GRIS,

Johan Flamez
Voorzitter

Sprengers Guy
Secretaris

Standpunt van de Lubbeekse politieke partijen over een

Duurzaam Lokaal Mondiaal Beleid
1. FINANCIËLE ONDERSTEUNING INTERNATIONALE SAMENWERKING
De gemeente Lubbeek voorziet elk jaar een budget Internationale Samenwerking. Dit
budget bedroeg tijdens deze legislatuur € 21.500 (€ 4500 werkingsmiddelen voor de
ondersteuning van solidariteitsacties, € 14.000 voor rechtstreekse steun aan
ontwikkelingsprojecten in de landen van het Zuiden en € 3000 voor Fairtrade).
Standpunt:
De GRIS vraagt om een groeipad te voorzien tot ongeveer 0.15% van het
gemeentelijke budget.
Vraag:
1. Wat is het standpunt van uw partij over het volume van de beschikbare
budgetten?
2. Welke prioriteit geeft uw partij aan de verschillende bestemmingen:
werkingsmiddelen, projectsteun, noodhulp, stedenband, andere….?
2. DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN EN DE AGENDA 2030
De gemeenteraad van Lubbeek heeft eind 2017 de engagementsverklaring voor de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties onderschreven, de
Sustainable Development Goals (SDG's). 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. Dit wordt de Agenda 2030
genoemd. U vindt een summier actieplan hiervoor annex het advies van de GRIS omtrent
de engagementsverklaring. De VVSG heeft hiervoor een handig spelbord ontwikkeld.
Vraag:
1. Is uw partij bereid om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's of
SDG's) te implementeren in het partijprogramma waarmee u naar de kiezer trekt?
2. Is uw partij bereid om aan de hand van het spelbord van de VVSG het gehele
partijprogramma af te stemmen op de DOD's?
3. AMBTELIJKE BELEIDSONDERSTEUNING EN LOGISTIEK
De gemeente Lubbeek voorziet logistieke ondersteuning op vraag van de GRIS en haar
lidorganisaties, dit zowel op materieel als administratief vlak.
Standpunt:
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.
Vraag:
1. Is uw partij bereid dit mee te realiseren?
2. Hoe ziet u de concrete invulling van dit mandaat?
3. Hoeveel % VTE zou uw partij hiervoor voorzien?
4. LUBBEEK FAIRTRADEGEMEENTE EN HET VERDUURZAMEN VAN HET
AANKOOPBELEID

Het Fairtradelabel werd behaald in 2016 en bestendigd in 2017.
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
waarin mogelijk kinderarbeid is betrokken.
Standpunt:
De GRIS vraagt om de bestaande Fairtradetrekkersgroep te blijven ondersteunen
zowel administratief, logistiek als financieel.
De GRIS vraagt naar een stand van zaken en het herbekijken van het aankoopbeleid in
functie van duurzaamheid.
Vraag:
1. Is uw partij bereid daadwerkelijk mee te werken aan het behouden van het
Fairtradelabel door het uitbreiden van de activiteiten van de Fairtradetrekkersgroep?
2. Is uw partij bereid om het aankoopbeleid onder de loep te nemen en deze te
verduurzamen?

5. 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.
Standpunt:
De GRIS vraagt een erkenning van de toegenomen diversiteit in de gemeente en een
aangepast humaan lokaal migratie- en diversiteitsbeleid. Dit kan door het aantal LOI
te behouden, de vreemdelingentaks af te schaffen en het lokaal sociaal overleg her op
te starten.
Vraag:
1. Zal uw partij het behoud bepleiten van de LOI-werking met het huidig aantal
plaatsen?
2. Wil uw partij de vreemdelingentaks behouden of afschaffen?
3. Wil uw partij het Lokaal Sociaal Overleg nieuw leven inblazen?

6. ETHISCH BANKIEREN
Op vraag van de GRIS heeft de commissie financies in 2011 de mogelijkheden onderzocht
om op een ethisch verantwoorde manier om te gaan met gemeentegelden.
Standpunt:
De GRIS vraagt om dit agendapunt nieuw leven in te blazen en de verzamelde
informatie zo snel mogelijk om te zetten in concrete maatregelen.
Vraag:
Zal uw partij zich engageren om concrete stappen te nemen inzake ethisch bankieren
met gemeentegelden?
7. SCHOLEN, JEUGDVERENIGINGEN EN ADVIESRADEN
De Lubbeekse onderwijsinstellingen organiseren elk jaar diverse projecten om de
aandacht van de leerlingen en hun ouders te vragen voor internationale solidariteit.
Ook jeugdverenigingen hebben een grote impact op jongeren en kunnen ze aansporen tot
méér openheid, solidariteit en interculturaliteit.
Standpunt:
De GRIS vraagt om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door te spelen aan alle
onderwijsinstellingen, jeugdverenigingen en gemeentelijke adviesraden om aldus op
termijn een Raden Generaal voor Duurzame Ontwikkeling op te richten met alle
betrokken sociale partners van Lubbeek teneinde de Agenda 2030 uit te voeren in
Lubbeek.
Vraag:
Is uw partij bereid om actief te participeren in een op te richten Raden Generaal
Duurzame Ontwikkeling voor de implementatie van de Agenda 2030?
8. COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
Communicatie aan de burgers speelt een sleutelrol in het ontwikkelen van elk beleid.
Samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen vergroot de impact en de
efficiëntie.
Standpunt:
De GRIS vraagt om de thema’s rond Duurzame Ontwikkeling méér in de
belangstelling te plaatsen, de verschillende beleidsdomeinen beter op elkaar af te
stellen en de gemaakte afspraken beter op te volgen en uit te diepen.
Vraag:
Welke concrete initiatieven zou uw partij ontwikkelen op het vlak van communicatie
en de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen?

Naam van de partij:
.................................................................................................................................................
Antwoorden werden besproken op het partijbestuur van (datum): ........................................
Contactpersoon die de vragenlijst heeft ingevuld: .................................................................
Telefoonnummer/e-mail (voor eventuele verduidelijking indien nodig):
……………………………………………………………………………………………….

Graag tegen 21 juni 2018 ingevuld terugsturen naar de voorzitter van de GRIS via johan.flamez@telenet.be

