
 

 

GRIS vergadering 22 april 2004 
 

Stemgerechtigde leden 

Aanwezig: 

Kristien Clits, Christine D’aes, Betty Depret, Johan Flamez, Guido Geys, 

Piet Laga, Guy Sprengers, Mia Ulens. 

 

Verontschuldigd: 

Heleen De Porre, Hein Detry, José Ghekiere, Agnes Spitaels 

 

Afwezig: 

Luc Thiry, Georges Ons. 

 

Niet stemgerechtigde leden 

Aanwezig: 

Ivan Godfroid, Hugo Pelgrims, Marijke Verbeylen. 

 

Verontschuldigd: 

Jules Godts, Berna Gijbels, Hugues Vanderzeypen, Liesbet Verheyden. 

 

Agenda 
1. Aanwezigheden en verslag 25 maart 2004  
2. De balkanactie en de terugkoppeling naar Lubbeek 
3. Financiën: aanvragen en subsidiereglement 
4. Opvolging van o.a.: Pablo Neruda, de halfweg-evaluatie, Kleur 

Bekennen, de duurzaamheidsspiegel, jaarverslag 2003, verspreiding 

folder, correspondentie met het schepencollege en berichten van 

aanwezige lidorganisaties 

Het voorstel om agendapunt 2 ‘Balkanactie’ uit te stellen tot de schepen 

I.S. aanwezig is, wordt aanvaard. 

 

1. Aanwezigheden en verslag 25.03.2004 

   Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

 

3. Financiën 

3.1. Voor de volgende uitgaven wordt er een financiële tussenkomst van de 

GRIS gevraagd:  

- GRIS folders (incl. plooien) € 36,50 

- Aankoop N-Z handboek * voor gemeentebesturen, samengesteld  

 i.s.m. de VVSG en de Vlaamse Gemeenschap    € 49,00 

- Factuur 11.11.11-Brussel voor campagnemateriaal €224,00 

- Inschrijvingsgeld Christine en Guido studiedag Balkanactie € 10,00 

- SIAL Nederlandse lessen: onkosten van ’t Geleeg (18/10 – 7/2) € 55,00  

- abonnement tijdschrift “Wablief” t.b.v. de Nederlandse les € 24,00 

  TOTAAL € 349,50 

De gevraagde financiële tussenkomsten worden aanvaard door de ALV.  

*  Dit boek kan bij de VVSG door het Gemeentebestuur op eenvoudige aanvraag 

gratis bekomen worden.   

3.2. De reglementering 

- op 16/10/03 werden twee teksten voorgelegd aan het CBS: een intern 

reglement voor de toekenning van subsidies en een advies inzake directe 

subsidies aan NGO’s of andere organisaties. 

- op 23/03/04 ontvangst van een nieuwe tekst vanwege het CBS; in een daarop 

volgende brief vraagt het CBS aan de GRIS een advies vóór 25 april; de 

voorzitter vraagt aan het CBS om in overleg te treden over deze kwestie; 



op het CBS werd kennis genomen van deze aanvraag. De schepen I.S. belooft 

dit overleg te organiseren en een datum voor te stellen.  

 

 

4. Jaarverslag 2003. 

Het Jaarverslag is kant en klaar (gekopieerd en ingebonden) en zal op de 

volgende gemeenteraad van woensdag 28 april worden voorgesteld door Johan 

Flamez. 

 

2. Balkanactie van de gemeenten (in aanwezigheid van de schepen I.S.) 

Bij deze actie worden gemeenten in Bosnië-Herzegovina, Kosovo, enz.. 

gesteund door gemeenten hier. De actie bestaat al 7 jaar. De studiedag werd 

bijgewoond door Christine en Guido. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat een 

lange termijnvisie nodig is. Ondersteuning door een ambtenaar van de 

gemeente is noodzakelijk. Initiatieven worden genomen door het 

gemeentebestuur, doch een voldoende basis om dit initiatief te dragen is 

nodig. VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) komt tussen in de 

transportkosten en geeft ondersteuning aan alle initiatieven op 

internationaal vlak.  

 

5. Nieuwe folder: afspraken worden gemaakt om de nieuwe folder op 

verschillende plaatsen in de gemeente (gemeentehuis, bibliotheken, enz; te 

verspreiden). 

 

6. Kleur Bekennen: het verslag van de informatievergadering dd. 25.11.2003 

voor vertegenwoordigers van de Lubbeekse onderwijsinstellingen zal door de 

Dienst Cultuur rondgestuurd worden.  

 

7. Website: de beloofde link met www.grislubbeek.tk, de website van de 

GRIS, zal er komen wanneer de website is overgegaan van Ardatis naar 

vera.be (beslissing van de gemeente). Ondertussen is de link gerealiseerd. 

 

8. Mid-termevaluatie. 

Toelichting door Ivan: Het beleidsplan 2000 van de GROSH dient als 

uitgangspunt en wij vragen ons af welke bijsturingen wenselijk zijn en 

welke nieuwe voortellen er kunnen geformuleerd worden in het licht van de 

evolutie sinds het opstellen van het beleidsplan. Deze oefening heeft 10 

voorstellen voor een vernieuwd beleid opgeleverd. Deze voorstellen worden 

overlopen, hun haalbaarheid wordt getoetst en er wordt nagegaan welke 

prioriteit men aan de voorstellen kan geven. 

1. Jaarlijkse toetsing van het gemeentelijk beleid aan de 

duurzaamheidsspiegel. Hoewel dit toetsingsinstrument van de 

milieubeweging en de noord-zuid beweging, tot stand gekomen een 

beleidsdialoog tussen beide bewegingen, werd hier plaatselijk de 

haalbaarheid nog niet getoetst. Dit voorstel kan voorlopig geen 

prioriteit krijgen. 

2. Een gemeenschappelijk project GRIS-Bib-Cultuurraad. Voorstel om 

iedere twee jaar een intercultureel project uit te werken en dit in 

het Cultuurplan laten opnemen. 

3. Jaarlijkse beleidsdiscussie met de gemeentelijke overheid. Doel is 

een regelmatige dialoog met de gemeente te opeen met een 

inhoudelijke focus. 

4. Kleur Bekennen. De vertegenwoordigers van de scholen wensen geen 

‘nieuwe initiatieven’ van buitenaf opgedrongen te krijgen, vermits 

alle scholen al hun eigen initiatieven hebben. Een coördinatie van 

die initiatieven kan enkel op initiatief van de scholen zelf. De 

gemeente zou daarin wel een motiverende rol kunnen spelen.  

5. Actieve informatie van de burger. In de scholen zijn er een pak 

initiatieven, doch die zijn buiten de schoolmuren slechts bij de 

ouders bekend. Een actie zou er kunnen in bestaan de communicatie 

over die initiatieven te verhogen.  

6. GRIS cummuniceert over LOI. Oprichting van een LOI (Lokaal Opvang 

initiatief) voor kandidaat vluchtelingen door het OCMW is een ter 



sprake gekomen initiatief. Momenteel is er een LOI-stop. Alle 

initiatieven zijn afhankelijk van het heropstarten van de LOI. Dit 

voorstel zou eventueel kunnen gekoppeld worden aan punt 5. 

7. Ethische beleggingen van de gemeentegelden. Schepen Hugaerts vindt 

het de moeite om de dialoog aan te gaan.  

8. Een gemeentelijk Noord-Zuid project in Lubbeek. De gemeente heeft te 

kennen gegeven iets te willen ondernemen rond de Grote Meren actie 

van Louis Michel. Het nieuwe daarin zou zijn dat de gemeente het 

voortouw zou nemen en aldus een actor wordt. Er is interesse om dat 

uit te werken. Het nieuw Vlaams decreet zou daartoe bijdragen.  

9. Aparte begrotingspost ‘internationale solidariteit’. Zou ook een 

vereiste worden volgens het nieuwe Vlaamse Decreet, dat voorbereid 

wordt. 

10. Budgettair stappenplan. Zou ook aansluiten met het nieuwe Vlaamse 

decreet inzake Internationale solidariteit.  

 

De ALV mandateert het DB om een prioriteitenvoorstel uit te werken.  

 

9. Varia 

 

- Datum volgende vergadering:  

 Woensdag 16 juni 2004 om 20.15 in de schepenzaal van het gemeentehuis 

  

          Verslag: Piet 


