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GRIS ALV-vergadering 16 februari 2006 

Gemeentehuis 

 

Stemgerechtigde leden of erkenning aangevraagd 
Aanwezig: Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga,  Gerda Liekens, Guy Sprengers, 

Mia Ulens, 

 

Verontschuldigd: José Ghekiere, Ronny Haroux, Lut Rubbens, Ludo Wierckx. 

Afwezig: Bertrand Schrevens, Luc Thiry,  

Niet stemgerechtigde leden 

Aanwezig: Betty Depret, Didier Gilles de Pélichy, Ivan Godfroid, Jules Godts, Jos Swinnen, Marijke 

Verbeylen, Liesbet Verheyden, 

Verontschuldigd: Hugo Pelgrims, Jacques Willemse. 

 

 

1. Agenda 
 
1. Goedkeuring verslag 22 oktober 2005 
2.  Actualisering ledenlijst en goedkeuring CBS 
3.  Opvolging activiteiten lidorganisaties (evaluatie, rapportering, planning): 11.11.11, Vredeseilanden,      

Midden-Afrika project GBS Pellenberg en Linden, Broederlijk Delen, Artsen zonder Vakantie, 
11.11.11. 

4.  Financies (advies CBS 9 aanvragen projectsubsidies, nieuwe aanvragen werkingskredieten, stand 
van zaken rekening) 

5.  Jaarverslag 2005 
6.  Noord-Zuid beleid in Vlaams Brabant: stand van zaken n.a.v. een onderzoeksproject 
7. Beleidsopties IS en gemeenteraadsverkiezingen oktober 2006 
8.  Mededelingen en varia (Huishoudelijk reglement, website, nestkastenproject, post, nieuwe data DB 

en ALV, andere) 
 
 

1. Verslag 22.10.2005:  wordt goedgekeurd 

 

2. Actualiseren van de ledenlijst 
 De nieuwe ledenlijst werd door het CBS goedgekeurd en in december 2005 ter kennisgeving aan de 

gemeenteraad medegedeeld.  

Er is nog geen nieuwe afgevaardigde van de Jeugdraad.  

Het e-mail adres van Lut Rubbens is veranderd: lut.rubbens@skynet.be.  

Het adres van Guido Geys is nu Schoonzichtlaan 44, 3020 HERENT – geys.guido@telenet.be.  

De adressenlijst zal worden aangepast. 

 

3. Opvolging activiteiten lidorganisaties 
3.1. Broederlijk Delen 

 Mia Ulens heeft met de vormelingen het ‘Bananenspel’ gespeeld met de reus en de kleine boer als 

figuren en dit in het kader van een project van bananenplantages op de Filippijnen. Het spel bleek heel 

duidelijk de problematiek te illustreren en kan bij andere gelegenheden zeker gebruikt worden. 

 In Linden gaat op zondag 19 maart in het Parochiecentrum de jaarlijkse BRUNCH door van 

10u30 tot 14u. Inschrijven bij lut.rubbens@skynet.be of 016 622453. 

3.2. 11.11.11 
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 De financiële campagne heeft 19.800 euro opgeleverd, een daling met ongeveer 8,1 % ten opzichte 

van vorig jaar. De reden is een constante daling van de opbrengst in contanten, omdat meer en meer 

mensen per overschrijving een gift doen. Verder hebben een paar activiteiten een lagere opbrengst 

opgeleverd, zoals de Spaghettislag, dit vermoedelijk tengevolge van de verandering van datum. Ook 

was er in enkele wijken bij gebrek aan vrijwilligers geen omhaling. Het totale resultaat voor Lubbeek 

(met de giften op het nationaal nummer) moet afgewacht worden vooraleer conclusies te kunnen 

trekken.  

 Een tweede belangrijk punt is dat het jaarlijkse concert in zijn huidige vorm moet stopgezet 

worden. Spijts een intense propaganda bleef het aantal bezoekers dalen. Uiteindelijk blijven alleen nog  

sympathisanten en medewerkers opdagen omdat ze zich enigszins verplicht voelen. De organisatie 

vergt een  grote inspanning en staat niet in verhouding met het resultaat, waarmee zowel het positief 

imago van het Zuiden wordt bedoeld als de financiële opbrengst. Zonder subsidies zou het ganse 

concert verlieslatend zijn. Er wordt naar een alternatief gezocht.  

3.3. Artsen zonder Vakantie 

 Jos Swinnen heeft op 27/01/2006 een voordracht gegeven voor de senioren van de KULeuven. Hij 

herhaalt die op 4 maart in het Provinciehuis in het kader van de week van de vrijwilliger. Op 25 april 

zal hij in de GBS van Pellenberg telkens 1 uur per graad informatie over Benin en Ruwanda brengen 

in het kader van een projectweek over West en Midden Afrika. Hij zal ook voor de huisartsen van 

Groot-Lubbeek een lezing geven over zijn ‘vakantie’ in Benin. In oktober 2006 gaat hij voor 2 

maanden terug naar Benin. 

3.4. Vredeseilanden 
 De actie bleef dit jaar beperkt tot de verkoop van sleutelhangers e.d. aan de Delhaize op zaterdag, 

hetgeen € 2800 heeft opgeleverd. Bij de Spar in Linden (langs Diestsesteenweg) hadden ze gevraagd 

een jaartje over te slaan. 

 De komende actie zal bestaan uit een doorlichting om uit te maken wat er in Lubbeek dient te 

worden gerealiseerd om het label “Fair Trade gemeente” in het kader van de campagne ‘ik ben 

verkocht’ te behalen. Een stappenplan zal aan de GRIS worden voorgelegd.  

 De jeugdbewegingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het zoekspel “Food Hunt” van 

Vredeseilanden. De winnaars van het zoekspel krijgen tijdens hun zomerkamp de catering met 

‘duurzame producten’ als prijs.  

3.5. GBS Pellenberg 
 Een projectweek wordt georganiseerd de laatste week van april in een gezamenlijk project van de 

gemeentescholen van Pellenberg en Linden. Er worden allerlei workshops op het getouw gezet waarbij 

de ouders komen helpen (Afrikaanse dans voor kinderen en ouders na schooltijd), een markt, een 

Afrikaans café, een Wereldwerkplaats en een tentoonstelling over hetgeen de kinderen die week 

geleerd hebben en van de spelkoffers. De slot apotheose voor de ouders is op vrijdag. 

 In Linden is die projectweek gepland de eerste week van mei met op 7 mei het schoolfeest, ook met 

workshops waarvoor allerlei initiatieven genomen worden. 

 

4. Financiën  
4.1. Werkingskredieten: de subsidie 2005 t.b.v. € 2.500 is door de gemeenteraad goedgekeurd maar 

nog niet uitbetaald. 

4.1.1. 11.11.11 
 Deze organisatie vraagt in totaal een subsidie aan van € 1.483,47: t.t.z. 842,43 voor het Concert 

(Sabam, drukwerk, verzekering zaal en catering van de artiesten), € 242,74 voor het laten drukken 

van de massa info-folder, die in alle brievenbussen terecht kwam, € 335,8 voor de betaling van de 

factuur van 11.11.11 voor het campagnemateriaal, waaronder 5 nieuwe spandoeken en € 62,5 extra 

fotokopieën. 

4.1.2. VBS “De Linde” vraagt € 138 voor 6 panoramakalenders met abonnement Wereldreis 

4.1.3. SIAL: vraagt € 121 voor de consumpties tijdens de Nl lessen voor de vluchtelingen 

op zaterdag gedurende de periode 25 juni’05 tot 11 februari ’06. 

4.1.4. Scouts (VVKSM) en KLJ-Lubbeek vragen als subsidie de kosten voor Sabam tijdens Sint-

Maartensvuur: € 41,12    
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4.2. Projectsubsidies: er werden bij het CBS 9 aanvragen ingediend voor subsidies voor een project in 

het zuiden door NGO’s met banden in Lubbeek. Het CBS vraagt aan de GRIS advies inzake deze 

aanvragen. Ivan G. heeft deze aanvragen in een schema overzichtelijk gemaakt. De budgettaire 

voorzieningen in 2006 voor projectsubsidies bedragen € 1.500,00, t.t.z. gemiddeld € 166,67 per 

ingediend project. Er werd reeds een aanvraag ingediend om dit bedrag op te trekken, die echter 

niet beantwoord werd. De organisaties die een subsidie krijgen zouden zich er moeten toe verbin-

den een artikel over het gesteunde project te schrijven voor het gemeentelijk INFO-blad. Na be-

spreking komt de vergadering tot volgend besluit: 

   1. de raad gaat akkoord om het globale pakket positief te beoordelen, waarbij vooral 

het accent gelegd wordt op de terugkoppeling naar Lubbeek.  

   2. het overzichtelijke schema met 9 goed onderbouwde projecten, die geografisch 

gespreid zijn en die inhoudelijk steun verlenen aan haast alle aspecten van de maatschappij (socia-

le, technische, medische, economische en maatschappij vormende projecten) toont aan dat al deze 

projecten waardevol zijn. Er kan moeilijk een rangorde opgesteld worden, vermits ze allen ver-

schillend zijn en een goede staalkaart zijn van de noden in het zuiden. Daarom stelt de raad voor al 

deze projecten te steunen en ze allen eenzelfde bedrag toe te kennen. 

Opdat deze steun enigszins substantieel zou zijn, vraagt de raad het bedrag van de projectsteun op 

te trekken tot € 2700,00 zodat iedere aanvraag € 300 zou kunnen ontvangen. Het opgestelde sche-

ma zal aan het verslag worden toegevoegd.  

 

5. Het jaarverslag 2005 
 De volgende lidorganisaties hebben reeds het verslag van hun werking overgemaakt: 11.11.11, 

Amnesty International, Artsen zonder Vakantie, Wereldsolidariteit Linden, Het Geleeg, Vredesei-

landen, VBS “De Linde”, de GBS-Linden, KWB. De volgende verslagen zijn toegezegd, maar zijn 

nog niet ingediend: SIAL, GBS-Pellenberg, VBS-Lubbeek, KLJ-Lubbeek en het Roemeniëcomité. 

Ivan G. biedt zijn diensten aan voor de redactie van de deelverslagen. De voorstelling van het 

jaarverslag 2005 is voorzien voor de gemeenteraad van maart 2006. 

 

6.  Noord-Zuid beleid van de gemeenten in Vlaams Brabant. 
Een 11.11.11 studie peilt naar het engagement van de gemeenten in alle Vlaamse provincies. Op 

vraag van de schepen I.S. heeft Ivan de vragenlijst ingevuld, die door de schepen werd nagekeken.  

Het resultaat is een boekwerk. Lubbeek scoort zeer goed wat de institutionele infrastructuur betreft: 

Lubbeek heeft een Schepen I.S., een GRIS, een ambtenaar die de administratie i.v.m. de I.S. verze-

kert en Lubbeek heeft aandacht voor I.S.: de gemeente ontving de “Fair Trade” oorkonde en sloot 

zich aan bij de ‘Schone Kleren’ campagne. Daartegenover blijft Lubbeek achter wat  betreft het ter 

beschikking stellen van financiële middelen. Met € 4000 per jaar staat Lubbeek in de provincie op 

de 30 
st
 plaats op 59 in totaal (9 gemeenten geven niets, 21 geven minder en 29 geven méér). De 

inspanningen van de gemeenten in de omgeving zijn sterk uiteenlopend: Holsbeek € 2500, Tielt-

Winge € 8.300, Oud-Heverlee € 12.200 en Bierbeek € 74.600. Betreffende het % van de gemeente-

lijke begroting dat aan I.S. wordt besteed, staat Lubbeek op 24 
ste 

plaats van 45. Het provinciaal 

gemiddelde is 0,089 % van de gemeente begroting. Lubbeek haalt in 2004 0,031 % en in 2005 

0,027 % en bereikt daarmee slechts 24 % van het provinciaal gemiddelde. De inspanning van de 

omliggende gemeenten mag echter niet alleen in absolute cijfers worden bekeken, in % van het 

totale gemeentelijke budget: Holsbeek 0,1 %, Oud-Heverlee 0,11 %, Tielt-Winge 0,11 %, Leuven 

0,11 %, Herent bereikt met 0,66 % bijna de vooropgestelde norm van 0,7 % en tenslotte Bierbeek 

met 0,87 %;  

De cijfers werden ook omgerekend als financiële inspanning per inwoner: Lubbeek geeft  € 0,30 

per inwoner en bekleedt daarmee de 31 
st
 plaats op 59. Het gemiddelde van alle gemeenten in de 

provincie bereikt € 0,85. Het gemiddelde in de provincie is € 1,07 per inwoner. Daartegenover staat 

dat Lubbeek qua gemiddeld inkomen van de inwoners op de 10 
de

 plaats komt van gans België. 

Ook op andere vlakken is de inspanning van sommige gemeenten indrukwekkend: zo heeft Herent 

80 woningen voor asielzoekers. 

 

7. Beleidsopties I.S. en de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 
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Ivan stelt voor als GRIS een politiek memorandum op te stellen voor de komende verkiezingen. 

Over de werkwijze dient nog nagedacht te worden: ofwel wordt het memorandum aan de verschil-

lende politieke partijen toegestuurd, ofwel vragen wij dit memorandum bij de politieke partijen te 

mogen gaan bespreken. Dit voorstel zal tijdens de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur 

verder uitgewerkt werkt.  

 

8.  Mededelingen en varia  
- het huishoudelijk reglement is in orde voor het CBS 

- website: de webmaster vraagt volgende richtlijnen in acht te willen nemen voor veranderingen 

en aanvullingen aan de website: 

o materiaal en teksten aanleveren zonder lay-out (er mag wel in bijlage een voorbeeld 

gegeven worden van de gewenste lay-out).  

o Heel duidelijk vermelden op welke pagina de bijdrage moet geplaatst worden 

o De webmaster zal dan zelf de basis lay-out blijven volgen 

 

- het nestkastenproject van Leni Creuwels en het Hannah-huis in Herent. In het Hannah-huis 

worden ook vluchtelingen onthaald. Het nestkastenproject is een cultureel project rond kunste-

naars. De nestkasten moeten gedecoreerd worden door verenigingen en de naam krijgen van 

beroemde vluchtelingen. Sinds de eerste contact name omtrent dit project is er geen nieuws 

meer… . Afwachten dus.  

- Inclusieve Gemeentelijke Noord-Zuid werking: daarmee wordt bedoeld dat mensen met een 

handicap ook in de werking zouden betrokken worden. Men heeft geantwoord dat wij daar ze-

ker voor open staan, doch wij nog geen aanvragen van mensen met een handicap hebben ont-

vangen.  

- Vrouwendag in Asse op 5 maart 

- Een kennismakingsfolder inzake N-Z werking in Leuven, uitgegeven door de Integratiedienst 

van de stad Leuven. 

 

9. Volgende vergadering:  donderdag 8 juni 2006 

 
 

 

 

         Verslag: Piet 

 

 


