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GRIS ALV-vergadering 16 januari 2008 

 
Agenda 
 

  

 
1. Verslag vorige vergadering 

2. Opvolging beleidsplan I.S. 2007 - 2013 

3. Resolutie ‘Lubbeek Fair Trade Gemeente: goedkeuring teksten en vervolg procedure 

4. Financies: aanvragen projectsubsidies 2008 en werkingstoelage 2007 

5. Afrika Filmfestival: stand van zaken 

6. Aanpassing huishoudelijk reglement 

7. Opvolging lidorganisaties: 11.11.11, SIAL (FFW), ISIMBI, GRIS-website. 

8. Varia: brief Rode Kruis Vlaanderen (Music for Life), Linden groet Linden (advies aanvraag) 

9. Nieuwe data. 

 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Ivan Godfroid, Piet Laga, Gerda Liekens, Guy 

  Sprengers, Mia Ulens, Jaak Willemse,  

Verontschuldigd:  José Ghekiere, Jules Godts, Lien Geutjens, Jos Swinnen, Mia Ulens 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Martine Vanbever, Rina Rabau, Peter Van Windekens, Magda Verbeelen, Liesbeth Verheyden 

Verontschuldigd:  Dominique Antonis, Daniël Noë, Hugo Pelgrims, Brian Sisk 

 

 
Aanpassing ledenlijst: Kris Laes vertegenwoordigt van nu af Solidariteit Linden, i.p.v. Lut Rubbens.   
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1. Verslag vorige vergadering: 
Goedgekeurd. 

2. Beleidsplan Internationale Samenwerking 2007 – 2013: 
Cfr. tekst 

Ivan verwoordt de bespreking van dit plan op het Dagelijks Bestuur. 

Historiek: de GRIS is ontstaan uit het aanvoelen van het belang van internationale solidariteit. Vandaar werd 

naar een langetermijnvisie gezocht om de plaats van Lubbeek in de wereld te bepalen. Gemiddeld werd om de 

drie jaar een beleidsvoorstel gedaan aan de gemeente.  

Vandaag: ongeveer 90% van die voorstellen vinden we terug in het huidige beleidsplan, wat nooit eerder was 

voorgevallen. Daarom is deze tekst een doorbraak, als ze door de gemeente gesteund wordt. Niet alleen de in-

tentie is er, ze moet ook in praktijk worden omgezet. Een grondige analyse geeft volgende sterke punten: 

•  Integratie: beleidsthema’s geformuleerd vanuit duurzaamheidprincipe. 

•  Er kunnen verschillende perspectieven groeien uit deze tekst door de samenwerking met verschillende 

raden: cultuur, jeugd, milieu, sport, … 

•  Ethisch beleggen: voor de eerste maal opgenomen, al was het maar om er onderzoek naar te doen. 

•  Stijging van de projectsubsidies: ook nieuw, met daarenboven een stappenplan naar significante verbete-

ring. 

•  Gebruik van overheidssubsidies: stedenbanden bijvoorbeeld. 

•  Verwerven van het Fair Trade label: door opentrekken van deze thematiek. 

•  Verschillende tabellen staan nog leeg, maar tonen de intentie om deze, na overleg en samenwerking, de 

volgende jaren in te vullen, zo ook de intentie om de privé-sector aan bod te laten komen. 

•  Linken met onderwijs blijven belangrijk. 

•  Communicatie is misschien het belangrijkste aandachtspunt. 

Conclusie: de GRIS wil dit plan ten volle steunen, maar enkel mits: 

•  Deze intenties de volgende jaren meer geconcretiseerd worden. Prioriteiten stellen jaar per jaar en hier-

voor de nodige afspraken maken en ze ook echt uitvoeren. 

•  De GRIS wil zijn verantwoordelijkheid opnemen rond evaluatie en bijsturing, maar vraagt hiervoor de 

kansen te krijgen. 

Antwoord van de schepen: 

• Deze interpretatie van dit beleidsplan geeft haar veel steun. 

• Ze had reeds enige ervaring in administratie, zowel politiek als niet-politiek. 

• Voeling met duurzame ontwikkeling is belangrijk, maar moet gezien worden binnen een realistisch budget-

tair draagvlak. 

• Ze uit de wens om opbouwend te werken, beginnend met een stevige basis, waaraan toevoegingen kunnen 

en mogen gebeuren zonder het beleidsplan te veranderen of te ondermijnen. 

• Een speciaal woord van dank aan de gemeentesecretaris (Johan Geens) voor zijn bijdrage. 

• Belangrijke mededeling: vanaf 1 maart start een voltijds duurzaamheidsambtenaar (Benita Van Hurck). 

 

Opmerkingen: 

• Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Samenwerking: worden door mekaar gebruikt, zodat het niet 

steeds duidelijk is wat bedoeld wordt. 

• Ledenlijst: is een overname van de originele goedgekeurde lijst bij de nieuwe samenstelling: moet aangepast 

en verbeterd worden naar de huidige samenstelling. 

• De alinea over ‘Visie’ zou beter geplaatst worden vóór deze over ‘Missie’, omdat eerst een visie moet ge-

formuleerd worden, van waaruit dan een missie (de krijtlijnen) wordt geschetst. 

      Aanvulling bij ‘Missie’:  

• I.S ressorteert binnen het gemeentebestuur administratief onder de afdeling culturen … 

• Versterking en ondersteuning … is dan ook een noodzaak: hier de functie van de duurzaamheids-

ambtenaar vermelden. 

 

• 1.1.1: instrumenten en acties: toevoegen: functieomschrijving en evaluatie; 

• 1.2.1: mooi voorbeeld is de dienstverlening van de dienst ‘Bevolking’ aan vluchtelingen. 

• Strategische doelstelling 2 = streven naar de 0.7-norm. 
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• 2.2:  …de komende jaren de berekeningswijze van het beschikbare budget onder de loep nemen. 

• 2.3: niet projectsubsidies, maar subsidies hogere overheden. 

• 2.4: hier refereren naar de lokale verenigingen, met de bedoeling activiteiten samen uit te werken, bvb. een 

erfgoeddag rond taal, waar een vluchteling ook zijn bijdrage kan leveren. 

• Verschillende balken: budget nog in te vullen, supplementair aan de werkings- of projectsubsidies. Tevens 

laat dit ook toe in te spelen op noodhulp. 

      Hoe de GRIS hierin kan interfereren moet nog bekeken worden. 

• 2.4.6.2: weglaten laatste zin na …(beleidsnota cultuur) periodiek een themadag ….. 

• 2.4.6.5: onduidelijkheid rond het ‘samenwerkingsprotocol’: tussen welke actoren is dit? Bvb. hoe kan een 

gemeente Linden van een ander land inspelen op internationale samenwerking? 

• 3. Communicatie: moet gebeuren volgens een stappenplan, d.w.z. stap voor stap meer ruimte creëren via 

infoblad, website, verenigingen, enz. 

• Wie is de redactieraad? Van het gemeentelijk infoblad? Kunnen hierbij andere mensen betrokken worden: 

vrijwilligers, zowel om te schrijven als om artikels aan te brengen? 

 

Besluit: het Dagelijks Bestuur krijgt van de ALV het mandaat om, op basis van deze bespreking, een advies te 

 formuleren. Dit advies wordt toegevoegd aan het beleidsplan, dat ter sprake komt op de commissie van 

 12 februari. Het plan wordt nadien ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2008. 

3. Resolutie Fair Trade Gemeente: 
 Voorgeschiedenis: zie vorig verslag.  

 Bijlage bij de uitnodiging: de 6 criteria voor een Fair Trade Gemeente. 

De schepen heeft de teksten van gemeente Bierbeek opgevraagd ter vergelijking. 

 

Opmerkingen en discussies over dit voorstel tot resolutie: 

•  Na ‘Gelet op de gemeentewet’i.p.v: ‘Op voorstel van de GRIS‘ moet komen: ‘Op voorstel van de sche-

pen IS, geformuleerd als een gemeenschappelijk verzoek …., op het einde gevolgd door de opsomming 

van de verschillende fracties. 

•  Art. 1: aanvulling: … en aan hun arbeidsomstandigheden, naast aandacht voor streekproducten. Voor 

  koffie, fruitsap … 

•  Art 1: aanvulling: …vergelijkbaar keurmerk of lokale producten die daarmee overeenstemmen … 

•  Art 3: discussie over de samenstelling van de werkgroep, of trekkersgroep. Deze moet politiek overstij-

gend zijn, uitgebreider dan de GRIS, waarbij ook handelaars, producenten en bestaande maatschappelij-

ke structuren moeten betrokken worden. Een engagement wordt verwacht van de GRIS om deze werk-

groep te starten: …Een werkgroep op te richten op initiatief van de GRIS, die het aankoopbeleid … 

•  Art 4: wegens tekort aan personeel, is het in de huidige omstandigheden niet mogelijk een ambtenaar af 

te vaardigen, of zelfs deze werkgroep te leiden. Te verbeteren in: … en daartoe een ambtenaar te betrek-

ken in de werkgroep … 

Conclusie:   

• de tekst moet aangepast worden zoals hoger beschreven. Contact wordt opgenomen met de gemeente 

Bierbeek, eventueel nodigen we iemand van hen uit op de volgende ALV. 

• Er is geen timing bepaald om dit FT-label te realiseren. Informatie kan bekomen worden bij Vredes-

eilanden, Oxfam Fair Trade enz. 

4. Financies: 

 a) Werkingskredieten 
 11.11.11-actiecomité Lubbeek: totale kost van € 796.08 voor Sabam-concert, drukwerk concert, cate-

ring, verzekering zaal, Sabam Sint Maartensvuur, campagnemateriaal 11.11.11: goedgekeurd. 

 Geleeg:  onkosten consumpties november en december, abonnement ‘Wablief’: € 32.40: goedgekeurd. 

 Financies GRIS: overdracht van € 3500 naar 2008. 

 De voorzitter doet een oproep om het gebruik van deze werkingskredieten meer te activeren. 

     b) Projectsubsidies 
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 Voor 2008 is een bedrag van € 6000 begroot en goedgekeurd. Op dit moment zijn er slechts twee aan-

 vragen toegekomen: Wereldsolidariteit en 11.11.11. Mogelijk functioneert het aanvraagsysteem niet 

 goed genoeg, zodat kandidaten te laat reageren en te laat indienen. 

 De voorzitter vraagt aan de schepen of alsnog aanvragen kunnen ingediend worden. De schepen neemt 

 dit in overweging en zal een deadline bepalen. 

5. Afrika Film Festival: 
 Reeds in orde: zaal Santro op vrijdag 25 april, om 20u. De film ‘Mijn Congo’ van Ann Mulders, de toe-

 gang is gratis. Nadien worden dranken aan democratische prijzen aangeboden, zal er een doos staan 

 waarin een vrije bijdrage kan gedeponeerd worden t.v.v. de school die in de film vertoond wordt. De 

 POB zet een infostand op, er zal een fototentoonstelling zijn, en een rode loper zal het ‘festival’-effect 

 vergroten.  

 Reclame: Jef R. zorgt voor een gemeentelijk infopaneel, alle infokanalen kunnen gebruikt worden, affi-

 ches, flyers en programmaboekjes worden door AFF ter beschikking gesteld. 

 Eind maart – begin april wordt een ‘praktische’ vergadering gepland. 

6. Aanpassing Huishoudelijk reglement: 
 Onderstaande aanvulling aan het reglement wordt goedgekeurd. 

 ‘De adressenlijst van de GRIS wordt uitsluitend gebruikt voor het communiceren van informatie met be-

 trekking tot Internationale Samenwerking. 

 Leden, die een bericht willen verzenden naar de adressenlijst van de GRIS, sturen dit naar de voorzit-

 ter. Alleen de voorzitter van de GRIS stuurt de berichten naar de leden, na consultatie van het Dagelijks 

 Bestuur.’ 

7. Opvolging lidorganisaties:  
� SIAL: uitgesteld 

� Theatervoorstelling Fast Forward: SIAL heeft flyers ontvangen waarop de concrete info moet 

geplaatst worden, om dan te verdelen aan de doelgroepen. 

� ISIMBI: met de opbrengst zijn de schoolkinderen in nieuwe kledij gestoken. Ook zullen school-

tassen, voetballen, tondeuses, handschriften e.d. nog aangekocht worden. 

 De leerkrachten zijn uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Isimbi. 

8. Varia:    Brieven van het schepencollege Lubbeek aan de GRIS ter advies voorgelegd: 

� Aanvraag van de voorzitter om ‘Linden Groet Linden’ op te nemen als lid van de GRIS. 

 Hun vertegenwoordiger heet Luc Schepens (cfr. verslag Infoblad december) 

 Bespreking:  

• Luc Schepens uitnodigen om zich voor te stellen op de volgende ALV. 

• Statuten en reglementen doorsturen. 

• College melden dat deze aanvraag besproken is. 

� Music for Life: vraag van de gemeente naar advies om deze actie, van Studio Brussel en het 

 Rode Kruis Vlaanderen, financieel te steunen, door het aankopen van karaffen. 

 Zie voorstel van de voorzitter (bijlage uitnodiging). 

8. Nieuwe datum. 
 Algemene Ledenvergadering: donderdag 17 april 2008 

 DB: nog te bepalen 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 


