
 

GRIS vergadering 25 maart 2004 
 

Stemgerechtigde leden 

Aanwezig: 

Johan Flamez, Christine D’aes, Guy Sprengers, Kristien Clits, Marina Stas, 

Ronny Haroux. 

 

Verontschuldigd: 

Piet Laga, Ludo Wierckx, Mia Ulens, José Ghekiere, Guido Geys. 

 

Afwezig: 

Agnes Spitaels, Heleen De Porre, Luc Thiry, Georges Ons. 

 

Niet stemgerechtigde leden 

Aanwezig: 

Ivan Godfroid, Hugo Pelgrims, Marijke Verbeylen. 

 

Verontschuldigd: 

Hugues Vanderzeypen, Jules Godts, Berna Gybels, Betty Depret. 

 

 

Agenda 
1. Aanwezigheden en verslag 18.12.03 (zie bijlage) 

2. Bekendmaking GRIS via de nieuwe website (www.grislubbeek.tk) link 

naar de gemeentewebstek (?) en de definitieve versie van de folder 

(zie bijlage). 

3. Jaarverslag 2003 ter goedkeuring (zie bijlagen) 

4. Mid-termevalutatie (Ivan Godfroid). 

5. Muziektheater rond Pablo Neruda (Christine D’aes). 

6. Stedenbanden, terugkoppeling studiedag Balkanactie /VVSG (Christine 

D’aes en Guido Geys). 

7. Financies: eindafrekening 2003, reglementeringstekst en nieuwe 

aanvragen. 

8. De duurzaamheidspiegel in Lubbeek? 

9. Opvolging aanwezige lidorganisaties. 

10. Varia;: mededeling Actie Oxfam WW en de Olympische spelen 2004, 
vervolg Kleur bekennen, infoblad, nieuwe datum. 

 

1. Aanwezigheden en verslag 18.12.2003. 

- De aangepaste ledenlijst (stemgerechtigde en niet stemgerechtigde 

leden) zoals deze nu gebruikt wordt om de leden te informeren en uit 

te nodigen is ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege per 

20.12.03. We kregen daarop nog geen antwoord.Er wordt een nieuwe 

brief gestuurd naar het CBS. 

- De vertegenwoordigers van het onderwijs zijn niet uitgenodigd voor de 

vergadering van vandaag.Marijke zal ze aan de lijst toevoegen. 

- Goedkeuring vorig verslag. 

 

2. Bekendmaking GRIS via de gemeentelijke webstek. 

- De website wordt goed bevonden door de vergadering. SIAL zal mee 

geïntegreerd worden in deze website.  

- De voorzitter, Johan Flamez gaat een schrijven richten aan het 

gemeentebestuur met de vraag de website van de GRIS te linken aan de 

gemeentelijke website. (zoals de website van de Jeugd). 

 

 



 

3. Jaarverslag ter goedkeuring. 

- De proefexemplaren worden uitgedeeld 

- De ontbrekende teksten van de deelorganisaties worden verwacht bij de 

voorzitter.Hij zal iedereen per mail daarvan op de hoogte brengen. 

- De definitieve versie zal aan de gemeenteraad gepresenteerd worden in 

april of mei. 

- De alinea ‘OCMW en LOI’in het hoofdstuk ‘gemeente-initiatieven’ zal 

worden aangepast door Christine D’aes (zie ook verder bij opvolging 

SIAL) 

 

4. Mid-termevaluatie. 

Om nog impact te kunnen hebben op de begroting 2005 zal de bijsturing in 

september aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. 

Dit punt wordt besproken in een extra GRIS vergadering op donderdag 08 

april 2004 om 20 uur. 

 

5. Muziektheater rond Pablo Neruda. 

Gaat door op 18 september 2004 in zaal Santro. 

De zaal werd door de gemeente ter beschikking gesteld.Daardoor is de 

verzekering automatisch in orde. 

Christine D’aes gaat contact opnemen met de artiest om het contract rond te 

krijgen. 

Affiches en promotiemateriaal wordt door het artiestenbureau ter 

beschikking gesteld. 

De GRIS gaat bekijken of de gemeentelijke diensten ondersteuning kunnen 

bieden bij dit evenement.De cultuurraad en de POB zijn geïnteresseerd. De 

cultuurbeleidscoordinator zal gecontacteerd worden. 

 

6. Stedenbanden, terugkoppeling studiedag Balkanactie. 

Dit punt wordt besproken in de volgende GRIS vergadering op donderdag 22 

april 2004 om 20 uur. 

 

7. Financiën – Subsidiereglement. 

Dit punt wordt besproken in de volgende GRIS vergadering op donderdag 22 

april 2004 om 20 uur. 

 

8. De duurzaamheidspiegel in Lubbeek. 

Dit punt wordt besproken in de volgende GRIS vergadering op donderdag 22 

april 2004 om 20 uur. 

 

9. Opvolging aanwezige lidorganisaties. 

SIAL: Info mbt het OCMW en de LOI 

- Er is geen budget weerhouden in de begroting voor de oprichting van een 

LOI. Er is begin 2003 beslist om de mogelijkheid van LOI te gebruiken, 

maar federaal heeft men het aanbod aan LOI’s stopgezet.  

In het jaarverslag van het OCMW is er wél sprake van een financieel 

plan, maar in het beleidsplan is daar niets van terug te vinden.  

- Ter verduidelijking: de situatie van asielzoekers in een LOI is 

vergelijkbaar met een eerste opvang in een asielcentrum, maar dan binnen 

een gemeente. In die context gaat het dus om een kort verblijf en is 

integratie niet/minder aan de orde. De financiële tegemoetkoming is 

uiteindelijk een nuloperatie. 

 

KWB: De SKC richt internationaal zijn pijlen op de Olympische Spelen van 

augustus 2004. Daarbij worden de sportartikelenfabrikanten aangespoord 

om rekening te houden met de arbeidsrechten in de onderaannemingen. In 

België zijn gesprekken gaande met het BOIC, die de sponsorcontracten 

leiden, om op hun beurt ook het IOC aan te sporen tot het respecteren 

van arbeidsrechten, tot het toelaten van vakbonden in deze lageloon-

landen en tot beïnvloeden van deze politiek in het Zuiden. 

 Plaatselijk zal Oxfam wereldwinkels Leuven op 18/4, vanaf 13 u. een 

wandelzoektocht door Leuven organiseren, met randanimatie en –

informatie. 

 

 



 

10. Varia 

- Van de vergadering Kleur Bekennen werd geen verslag verzonden.De namen 

van de aanwezigen werden genoteerd. Het verslag van Kristien Clits en de 

aanwezigheidslijst zullen gebruikt worden (wie?)om een verslag op te 

maken. 

- Schone klerencampagne: opvolging dient te gebeuren via de gemeentelijke 

aankoopdienst. De aankoopverantwoordelijke hiervan is Dirk Daniels. 

- Amnesty International: geen subsidie bekomen in 2003. Stand van zaken is 

nagevraagd bij de dienst financies en bij Daniel Noe.Tot op heden geen 

antwoord  

- Vraag van Ivan Godfroid om, naar aanleiding van de tiende ‘verjaardag’ 

van de genocide in Rwanda, mee te doen aan een symbolische actie en 

voorgedrukte kaarten op te sturen aan de koepel van Rwandese 

ontwikkelingsorganisaties.Dit is een initiatief van de 11.11.11.-

koepel.. 

- Nieuwe folders van de GRIS kunnen gedrukt en verspreid worden: langs het 

onthaal, dienst burgerzaken (in het infopakket voor nieuwe 

burgers),dienst cultuur van het gemeentehuis, de POB, enz.  

 

- Datum volgende vergadering:  

 Dinsdag 13 april 2004 om 20 uur in de refter gemeentehuis 

 Donderdag 22 april 2004 om 20 uur in de refter gemeentehuis. 

 

 


