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GRIS Open kern 22 januari 2020 

 

Agenda 

 

1. Onder de noemer ‘open kern’ nodigt de GRIS-voorzitter elke geïnteresseerde uit om het nieuwe 

werkjaar te openen en  het Meerjarenplan (MJP) te bekijken zoals dit op de gemeenteraad van 30 de-

cember is besproken en goedgekeurd.  

a. Michiel schets het algemene kader, Schepen Pieter behandelt de GRIS-budgetten.  

b. Nadien bespreken we wat de GRIS hiermee wil in deze legislatuur, en welke inhoud voor de 

GRIS primeert om aan te werken. 

2. Sponsoring Refugee Walk (Vluchtelingenwerk Vlaanderen). Hoe verder? 

3. Varia: jaarverslag 2019, medewerkers film 6 maart, kandidaten voorstelling in de bib, aanzet dag van 

de duurzame gemeente op 24.09, ander? 

 

 

 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Barbara Brugmans, Jos Corveleyn, Marianne Costeur, Christine D’aes, Valentijn De 

Smedt, Dries Deruytter, Johan Flamez, Helene Huybens, Rina Robben, Saskia 

Schelfaut, Pieter Sermeus, Guy Sprengers, Bieke Verlinden, Hannelore Vertessen 

Verontschuldigd: Francis De Blauwe, Magda Heireman, Dirk Maes 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Anne Bongaerts, Johan Bulteel  

gemeente: Pieter Verheyden (schepen IS), Michiel Awouters (ambtenaar I.S.), 

 

Verontschuldigd:  Kirsten Baeyens, Geert Bovyn, Astrid Costermans, Marijke Gidts, Johan Van Enge-

land  

 

Uitgenodigd:    

 

 

 

De open kern start met een FairTrade-drink op het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

http://www.grislubbeek.be/
https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025
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1. Meerjarenplan: 

a. Algemene kader - budgetten: 

Michiel: 

➢ Het meerjarenplan 2020-2025 is opgebouwd rond twee elementen: 

▪ De strategische doelstellingen zijn: mobiliteit – onderwijs – sport – lokaal sociaal beleid. Dit 

gaat om slechts 10% van alle doelstellingen, maar het zijn de absolute prioriteiten voor de ko-

mende zes jaar. 

▪ Het gelijkblijvend beleid: dit zijn alle andere doelstellingen, 90%, maar het zijn ‘verrichtingen 

zonder beleidsdoelstelling’. Hiervoor is een budget van 22 miljoen voorzien.  

➢ De basis voor het MJP is de omgevingsanalyse, wat een participatiemoment was waaraan een groot aan-

tal burgers hebben deelgenomen. Hieruit is mobiliteit als topprioriteit weerhouden. 

➢ De opbouw van de doelstellingen bestaat uit vier acties, waaraan telkens de passende SDG’s zijn gekop-

peld. 

▪ Strategische bepaling 

▪ Welk beleid wordt er aan gekoppeld 

▪ Wat is het actieplan 

▪ Welke zijn de concrete acties. 

➢ Het CBS engageert zich om tweemaal per jaar aan de gemeenteraad rapportering uit te brengen over de 

strategische doelstellingen. 

➢ Schepen Pieter benadrukt dat vele projecten verder lopen op een bestaand budget, maar dat het aantal 

projecten verhoogd is met een eigen budgettering. 

➢ Elke strategische doelstelling kent een aantal beleidsdoelstellingen, waaronder dan verschillende actie-

plannen zijn uitgeschreven. 

1. STRATEGISCHE DOELSTELLING 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duur-

zame en rustige gemeente. 

a. BELEIDSDOELSTELLING 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit. 

b. BELEIDSDOELSTELLING 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol pa-

trimonium. 

2. STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente 

met respect voor elke burger. 

a. BELEIDSDOELSTELLING 2.1. We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs 

met alle kansen voor onze kinderen. 

b. BELEIDSDOELSTELLING 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van ieder-

een. Hiermee bedoelt men sport en infrastructuur. 

➢ Vragen en reacties op sommige doelstellingen; 

o Onderwijs: het CBS heeft bepaald dat in de gemeente Lubbeek uiterlijke tekenen van ideologie 

of van geloofsovertuiging verboden zijn voor openbare functies, dus ook in het gemeentelijk on-

derwijs. Dit druist volgens sommige aanwezigen sterk in tegen de ervaringen in het onderwijs, is 

zelfs beledigend genoemd voor vele mensen en belemmert de integratie van leerlingen en hun 

ouders in de lagere scholen in Lubbeek, alsook voor onderhoudspersoneel. Voor de leerkrachten 

van het gemeenschapsonderwijs zelf is deze stelling storend in het licht van een open school, 

waar de kinderen de diversiteit van de wereld moeten aangeleerd worden. Bovendien gaat dit in 

tegen het pedagogisch project die de scholen zelf hadden gemaakt én druist het in tegen de eind-

termen die door de scholen in Vlaanderen moeten gehaald worden. 

Het valt ook op dat het begrip ‘neutraliteit’ niet in het MJP voorkomt, maar wel op de gemeente-

raad voorkwam op initiatief van de burgemeester. 

Schepen Pieter meldt dat de bevoegde schepen over deze discussie meer uitleg kan verschaffen. 

http://www.grislubbeek.be/
../../../../../../Thuiscomputer/Downloads/Meerjarenplan_2020_2025%20(1).pdf
../../../../../../gspren0/AppData/Local/Google/Chrome/V.1_Omgevingsanalyse.pdf
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o Vraag bij het ‘sterk sociaal beleid’: staat in het MJP beschreven wat en met welke acties de ar-

moede in Lubbeek kan verminderd worden? Zijn het enkel vrijwilligers-werkgroepen die zich 

hierover buigen? 

De  schepen herhaalt dat de prioriteiten in wat gedaan is op dat vlak ook tweejaarlijks moeten 

gerapporteerd worden. Hij vermoedt dat de bevoegde schepen rond armoede een policy heeft 

ontwikkeld. 

➢ In de strategische en financiële nota’s zijn de verschillende voorzieningen en budgetten over de komende 

zes jaar opgenomen. 
 

Pieter: specifiek voor Internationale Samenwerking: 

Is terug te vinden onder de noemer: verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - hulp aan het buitenland: 

 

Algemene werking GRIS € 200 

Werkingssubsidies € 2200 

Projectsubsidies € 14800 

Sponsoring € 1300 

FairTrade/H-eerlijke markt € 3500 

Totaal € 22000 

Deze bedragen zijn identiek in de zes volgende jaren (2020 – 2025). 

Vraag: waarom wordt door het bestuur gekozen voor een vlakke financiering in plaats van te werken aan 

een stappenplan? Het mag voor een rijke en welvarende gemeente niet zo moeilijk zijn om dit bij-

voorbeeld interactief te laten coachen. Dit is ook aanbevolen in ons memorandum. 

Antwoord schepen:  deze vraag is gesteld aan het CBS, onder meer de vorige schepen van duurzaamheid 

Geert Bovyn heeft er op aangedrongen, maar de realiteit is dat zelfs overwogen werd 

om het totale budget te verminderen. 

 Een budgetwijziging kan twee maal per jaar, maar het CBS moet akkoord zijn. 

Antwoord voorzitter:  de GRIS heeft altijd gevraagd naar een werkzaam budget; over sommige posten zijn 

we tevreden, zoals FairTrade en de werkingsubsidies. Bij andere - de projectsubsi-

dies bijvoorbeeld – wordt het totale budget verdeeld over de goedgekeurde aanvra-

gen; hoe meer aanvragen, hoe minder subsidies per aanvrager. Hier had men kunnen 

voorstellen om een verdienstelijk budget per project te voorzien, zodoende had de 

gemeente de kans om die subsidies open te trekken. 

Vraag:  wat met de andere elementen uit het memorandum die geen budget nodig hebben, zoals ethisch ban- 

kieren of het aankoopbeleid (niet enkel FairTrade dranken en koffie, maar ook schone kleren). Hoe  

zit het met de transparantie hierrond?  

Antwoord:  er is – na vroegere discussies over ethisch bankieren – een Triodosrekening geopend, hierop 

is € 250000 gezet. Nadien is geen enkele actie meer ondernomen. 

 Transparantie moet mogelijk zijn, maar is er vandaag niet. De schepen vindt dat op het aan-

koopbeleid strenger moet toegekeken worden. Elke dienst vraagt zijn eigen aankopen aan. 

De finale beslissingen gebeuren nu door één aankoper. 

De GRIS oordeelt dat hiervoor beter een centrale werkgroep zou opgericht worden, die dan 

ook tweejaarlijks rapporteert. 

 

Conclusie:  er is geen beleidsplan Internationale Samenwerking terug te vinden in het MJP. Er is ook 

geen enkele wettelijke verplichting daartoe. 

 

 

 

 

http://www.grislubbeek.be/
../../../../../../Thuiscomputer/Downloads/V.4_Overzicht_van_de_toegestane_werkings__en_investeringssubsidies.pdf
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b. Wat doen we hiermee – welke verwachtingen heeft de GRIS? 

➢ SIAL: sinds het OCMW in de gemeente is geïntegreerd is de openbare zitting afgeschaft, dus is er nau-

welijks of geen communicatie of transparantie rond bijvoorbeeld de LOI’s, of de financiering ervan of de 

besteding van overheidsbudgetten (cfr. budgetten Homans). SIAL vraag zich af hoe hierover opnieuw 

een publieke én inhoudelijke communicatie kan gebeuren, liefst nog met een open debat. 

Schepen Pieter Verheyden zoekt naar een andere oplossing, bijvoorbeeld via de gemeenteraad. 

➢ FairTradeGemeente: vraag naar een deftige heropstart van de werkgroep mét vertegenwoordiging van 

alle politieke partijen en andere initiatiefnemers. Gemeente Lubbeek heeft het FTG-label gehaald, dank 

zij de inzet en het doorzettingsvermogen van de vrijwilligers. De werkgroep werkt momenteel niet bij 

gebrek aan actieve leden en aan een agenda. Meer initiatief van de gemeente zou dus welkom zijn. 

FairTrade gaat niet enkel om een H-eerlijke markt organiseren, men mag oog hebben voor het ganse 

gamma van FairTrade, en met de nadruk op eerlijke handel. 

FairTrade is uitgebreider dan enkel Oxfam, ook het lokale aspect is er in verweven. 

Antwoord schepen:  eerlijke handel kan op het budget van elke aankoop, de gemeente moet in alles wat 

ze doet laten blijken dat het duurzaam wordt aangepakt of dat het duurzaam is. Alle 

voorstellen zijn welkom. 

➢ Tarieven gemeentelijke lokalen en zalen: voorstel om de tarieven aan te passen (te verminderen) voor de 

leden van de GRIS als ze iets organiseren ten voordele van het Zuiden. Momenteel geldt er een uniform 

tarief.  

De voorzitter repliceert dat het een technische kwestie is, maar dat huurgelden wel kunnen gerecupereerd 

worden via de werkingssubsidies voor zover het niet uitsluitend om een opbrengstactiviteit gaat. 

➢ Herhaling van de vraag om het globale budget voor Internationale Samenwerking stilaan te verhogen. De 

GRIS vraagt naar een beleidsmatige openheid door een gemeente die naar de wereld kijkt. 

➢ Vraag naar een ‘buitengewoon budget’ als de vraag zich zou aanbieden. Dit zou kunnen via een budget-

wijziging (zie hoger). 

➢ Op de gemeentelijke website is ‘Linden groet Linden’ (LGL) nog steeds terug te vinden onder Internati-

onale Samenwerking. LGL heeft echter een eigen budget en valt met zijn werking volledig onder cul-

tuur. Deze situatie bestaat al sinds de oprichting van de GRIS in 2004. Het zou zinvol zijn om dit nu op 

te klaren. 

 

WELKE PRIORITEITEN voor deze legislatuur? 

 

De voorzitter heeft een lijst van prioritaire doelstellingen  voor de GRIS uit het memorandum geselecteerd en 

vraagt elk van de veertien aanwezigen om zijn of haar top drie (1 = 3 punten, 2 = 2 punten, 3 = 1 punt) aan te 

duiden. Resultaat: 

1. Diversiteitsbeleid activeren, heropstart Lokaal Sociaal Overleg, afschaffing vreemdelingentaks = 18 
ptn 

2. Streven naar een Raden Generaal Duurzaamheid overheen de beleidsdomeinen en de adviesraden, 
uitrollen van het participatietraject  = 14 ptn 

3. Verhoging van het budget I.S. , versoepeling van de verschuiving tussen de deelbudgetten = 14 ptn 
4. Fairtrade agenda activeren. Aankoopbeleid daarop afstemmen. (cfr fair-o-meter Lubbeek) = 9 ptn 

5. SDG’s als leidraad voor alle beleidsdomeinen promoten. Schepen I.S. neemt hier het voortouw. = 7 ptn 
6. Pleiten voor  een fulltime ambtenaar Mondiale Materie die de agenda 2030 coördineert = 7 ptn 
7. Herziening van de subsidiereglementen (gebruiksvriendelijker maken) = 4 ptn 
8. De GRIS zichtbaarder maken in de gemeente, participatiegraad verhogen = 3 ptn 

9. Ethisch bankieren terug op de agenda zowel op het gemeentebeleid als privé = 2 ptn 

http://www.grislubbeek.be/
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De intenties voor de werking van de GRIS zullen de komende zes jaar prioritair naar deze opdrachten gaan. 

 

 
Schepen Pieter Verheyden heeft de vergadering verlaten wegens nog een andere verplichting. 

2. Sponsoring Refugee Walk (Vluchtelingenwerk Vlaanderen). Hoe verder? 
Zie ook verslag ALV 17 december 2019.  

Het CBS heeft een schriftelijke bevestiging van hun besluit van 16.12.2019 en de argumentatie hiervan 

bezorgd aan de voorzitter. Daarop is een brief geschreven aan het CBS die de argumentatie tegenspreekt 

en vraagt om op hun besluit terug te komen. Tot op heden is daar geen officieel antwoord op gekomen. 

Een schriftelijke reactie is beloofd. 

De ambtenaar Internationale Samenwerking herhaalt dat de gemeente juridisch kan nazien of alle criteria 

in orde zijn. 

Stelling GRIS:  

➢ De GRIS is niet akkoord met de uitleg en de interpretatie die het CBS gegeven heeft. De GRIS 

heeft steeds de criteria gevolgd zoals ze bepaald zijn in de subsidiereglementen.  

➢ De GRIS betreurt ook de timing (tot de voorlaatste dag van het jaar wachten om de subsidietoe-

kenning te blokkeren). 

➢ De juridische argumentatie is niet de echte reden, het criterium ‘lokaal’ is in het verleden altijd 

anders geïnterpreteerd. 

➢ Enkele deelnemers spraken van een belediging. Enerzijds de werking van de GRIS feliciteren, 

anderzijds een twijfelachtige communicatie voeren over deze kwestie. 

➢ Dit is een precedent, de GRIS stelt zich ook vragen naar de jurisprudentie in deze. 

Conclusie:  

➢ Het Dagelijks Bestuur (kern) wacht op de brief van de gemeente, nadien zal ze een antwoord 

formuleren. 

➢ Het kan leiden tot een conflict en zelfs tot een vertrouwensbreuk. 

➢ De GRIS moet er zich over beraden of en hoe dit moet bekeken worden: juridisch aanvechten? 

Voor de publieke opinie brengen? 

➢ Ze verwacht ook dat de politiek een correct antwoord geeft. 

3. Varia:  
a. Jaarverslag 2019: 

Herhaling van de voorzitter om de jaarverslagen snel te bezorgen. 

b. Medewerkers film 6 maart: 

Transitie Lubbeek vertoont op 6 maart de film ‘The biggest little farm’ in zaal Libbeke. De 

GRIS heeft zijn medewerking toegezegd, kandidaat-helpers kunnen zich melden. 

c. Kandidaten voorstelling in de bib: 

Op vraag van de hoofdbibliothecaresse kan een lid van de GRIS zijn project voorstellen in de 

BIB. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter. Dit komt op de agenda van de volgende 

ALV. 

 

 

 

 

 

 

 
Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/

