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GRIS ALV-vergadering 4 december 2008 

 
Agenda 
 

  
1. Verslag vorige vergadering 

2. Ledenbestand: nieuwe vertegenwoordigers Sp.a en VBS Lubbeek 

3. Duurzaamheidspiegel: stand van zaken werkgroep en invullen module 8: ‘Internationaal Beleid’ 

4. Lubbeek FairTradeGemeente 

5. Financies: werkingstoelage 2008 

  Projectsubsidies 2009 

6. Nieuws website 

7. Opvolging lidorganisaties: Vredeseilanden, Artsen zonder vakantie, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, AFF 

8. Varia (Stop the Killings op 10/12, info adviesraden, Jaarverslag 2008) 

Nieuwe datum ALV 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Jules Godts, Piet Laga, Guy Sprengers, Jos Swinnen, Mia Ulens, 

Jaak Willemse 

Verontschuldigd:  Kristien Clits, José Ghekiere, Gerda Liekens 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Gilles de Pélichy,  Martine Vanbever, Magda Verbeelen, Freya Verlinden, Liesbeth Verheyden 

Verontschuldigd:  Chris Laes, Daniël Noë, Hugo Pelgrims, Hilde Rombauts, Benita Van Hurck, Peter Van 

Windekens, Marijke Verbeylen, Brian Sisk,    

 

 

 
 

 

 

Verwelkoming van Freya Verlinden, nieuwe vertegenwoordigster voor Sp.a-Lubbeek, geboren in 1978 en wo-

nend in Pellenberg. Momenteel werkt ze voor de Vlaamse overheid, dienst Welzijn. Binnenkort verhuist ze naar 

de Provincie Vlaams-Brabant, meer bepaald het departement ‘Onderwijs’ (Karin Jiroflee). 
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1. Verslag vorige vergadering: 
Goedgekeurd. 

2. Ledenbestand: 
Sp.a: Freya Verlinden in vervanging van Rina. 

Voor de Vrije Basisschool Lubbeek is Tine De Vos de nieuwe vertegenwoordigster. 

3. Duurzaamheidsspiegel: 
Zie ook de website: www.duurzaamheidsspiegel.be  onder de toepasselijke naam: ‘Mijn gemeente, mijn planeet’. 

O.a. de interessante dvd is online te bekijken. 

De pilootfase is voorbij, het meetinstrument is bediscussieerd en nu definitief. 

Deze spiegel bestaat uit elf modules, die elk een verschillend terrein bewandelen. Elke module bestaat uit door-

lichtingvragen en hulpvragen. De doorlichtingvragen vormen de kern van de module en worden beantwoord met 

een score 1 (geen beleid), 2 (minimaal beleid), 3 (beleid in volle ontwikkeling) en 4 (ambitieus beleid).  

De hulpvragen dienen als informatieve input voor de doorlichtingvragen, en worden ingevuld door de ambtenaren 

van de gemeente. Alle resultaten worden nadien online ingegeven. Eind 2009 krijgen de deelnemende gemeentes 

een rapport met hun resultaten. 

Module 1 (Duurzame Ontwikkeling): zal begin 2009 in een overleg met zo veel mogelijk andere adviesraden be-

sproken worden. 

Alle andere modules moeten door betrokken raden bekeken worden. 

Module 8 (Internationaal Beleid) is door het DB voorbereid, en moet door deze GRIS ingevuld worden (= door-

lopen en evalueren van de antwoorden). Per vraag overlopen we wat de gemeente doet of niet doet, om na discus-

sie tot een score te komen. 

Vraag 1: In welke mate is het Noord-Zuidbeleid van de gemeente structureel onderbouwd? Score = 2 
Begroting Internationale Samenwerking zit in een aparte post: ‘Sociale hulp en gezinsvoorzieningen’ 

Vraag 2: In welke mate is het Noord-Zuidbeleid geïntegreerd? Score = 3 
Hier enige discussie over verschil tussen woord en daad. De GRIS is nog jong, en dus nog in ontwikke-

ling. Het Noord-Zuidbeleid is opgenomen in het algemene beleidsplan, en komt wel degelijk aan bod in 

beleidsnota’s van andere beleidsdomeinen (cultuur – duurzaamheid – jeugd). 

Vraag 3: In welke mate neemt de gemeente een internationale rol op?  Score = 2 
 Ook hier nog veel werk aan de winkel. 

Vraag 4: In welke mate maakt de gemeente haar bewoners bewust van Noord-Zuidthema’s?  Score = 1 
Vooral naar communicatie zwak, maar er wordt aan gewerkt en is een constant aandachtspunt. De GRIS 

zelf zorgt wel voor artikels Infoblad, de gemeente nog niet. De communicatiedienst moet nog meer be-

trokken worden. 

Vervolg: 

• De voorzitter bezorgt de resultaten, schrijft een tekst voor het infoblad en de website. 

• Dinsdag 16/12 is een nieuwe vergadering gepland met VODO, als voorbereiding op het ruimere be-

vragen van andere adviesraden in het voorjaar 2009. 

• Dit stadium moet zo snel mogelijk afgesloten worden, om nadien deze materie dynamisch te maken 

en een evolutie te kunnen zien in de tijd. Vergelijkende resultaten worden jaarlijks aan de deelne-

mende gemeentes bezorgd. 

4. Lubbeek FairTradeGemeente 
De website www.ikbenverkocht.be geeft zeer veel nuttige informatie.  

Gemeente Lubbeek is officieel ingeschreven. De trekkersgroep is op 23/10 een eerste maal samengekomen. De 

zes criteria zijn overlopen, eerste opdracht is een nulmeting maken, elk jaar moet opvolging gebeuren en actie 

gevoerd worden. 

Criterium 1: Het lokale bestuur 

Goede start, maar aan de voorwaarden (koffie en minstens één ander product) moet nog gewerkt worden, 

voorlopig enkel koffie in gebruik. Wel is er vraag naar het leveren van fruitsap. 

Criterium 2: Winkels en horeca 

Inventaris wordt gemaakt. Vier winkels en twee horeca-zaken bevragen om minstens twee producten te 

verkopen en actief aan te bieden. 
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Criterium 3: Bedrijven en organisaties  

 Twee jeugdverenigingen (via jeugdraad) en twee scholen (via GRIS) worden gecontacteerd. 

 Aan het opnieuw gestarte handelaarverbond wordt een lijst van bestaande bedrijven gevraagd. 

Criterium 4: Media-aandacht 

 Website GRIS – Infoblad gemeente - Pers 

Criterium 5: Trekkersgroep 

 Start is genomen, maar het werk moet nog beginnen. 

Criterium 6: Duurzame productie en consumptie 

Samenwerking met andere raden wordt beoogd om lokale consumptie en productie van duurzame voe-

dingsproducten thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aan te moedigen. 

Volgende vergadering: 11 december 2008. 

Kort verslag van een studiedag (Mia en Gerda): 

Groots opgezet (170 gemeentes ingeschreven), verdeeld over gemeenten met label en zij die op weg zijn. 

De criteria zijn overlopen, goede tips en voorbeelden zijn meegegeven. De voorwaarden voor de FTG 

zijn eigenlijk minimaal, zodat dit zeker moet lukken. Er bestaat reeds zeer veel, naast Oxfam wereldwin-

kels is er een grote lijst van leveranciers, ook scholen zijn geëngageerd. Er kan altijd beroep gedaan wor-

den op de initiatiefnemers. 

Conclusie: goede afspraken maken en doen! 

5. Financies: 

1. Werkingstoelage 
� Gemeentelijke toelage voor 2008 (€ 3000) is gestort, dit is een groei van € 500. De aanvraag voor 

2009 is gebeurd. 

� Tot 25 november 2008 is ± € 1800 uitgegeven. 

� Drie betalingen worden nu goedgekeurd:  € 111.76 aan Geleeg (Sial),  

€ 161.10 voor VBS Linden,  

€ 1066.32 voor 11.11.11-concert. 

� In totaal is dus € 3139.08 uitgegeven. Vrees voor mogelijk verlies mag echter geen hinderpaal zijn 

om van de werkingskredieten gebruik te maken. 

2. Projectsubsidies 
� De goedgekeurde subsidie 2008 (€ 6000) is overgeschreven (6 x € 1000). Azv heeft reeds een bedan-

king gestuurd. 

� Voor 2009 is er € 9000 subsidie begroot, een stijging van € 3000. 

� Nieuwe aanvragen:  Damiaanactie: ??? 

Wereldsolidarteit: Guy Sprengers 

Gezondheidscentrum in Togo: Kerlijn Van Assche 

Palestijnse circusschool: Helene Huybens  

Artsen zonder vakantie: Jos Swinnen 

Vredeseilanden: Gerda Liekens 

11.11.11: Piet Laga 

Roemeniëcomité: Jaak Willemse. 

 In feite is de aanvraagperiode afgesloten, maar een snelle aanvraag kan nog. 

 Op initiatief van de gemeente worden alle aanvragen ter advies aan de GRIS voorgelegd. 

6. Nieuw website 
Een aantal aanpassingen is gebeurd. Zo is een rubriek ‘FairTradeGemeente’ toegevoegd, ook ‘Nieuws uit de 

GRIS-vergadering’. De oude 11.11.11-website is eveneens geïntegreerd, en kan dus verdwijnen. 

Bezoekers reageren enthousiast. Informatie, artikels, verslagen, foto’s kunnen aan Johan en Guy geleverd worden. 

7. Opvolging lidorganisaties:  

Vredeseilanden: de campagne 2009 wordt gehouden in het weekend van 17 en 18 januari. VE-Lubbeek is actief 

op zaterdag 17 januari aan de Delhaize Kessel-lo. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht (shiften van een tweetal 

uren). Graag contact opnemen met Gerda Liekens. 
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Artsen zonder vakantie:  

Derde missie dit jaar. Op de website www.azv.be kan nagelezen worden wie waar werkt. Van de ongeveer 147 

missies die geprogrammeerd waren zijn er 140 uitgevoerd. 

Een verslag van Jos is op de GRIS-website geplaatst. Tijdens deze missie zijn o.a. vier lokale artsen opgeleid.  

Naast het medisch-inhoudelijke werk is er de confrontatie met verschillende problemen van het land en de bevol-

king, wat een missie psychisch telkens weer zwaar om dragen maakt. 

Vluchtenlingenwerk Vlaanderen: cfr. website www.vluchtelingenwerk.be  

� Christine brengt verslag uit van de startdag ‘Vluchteling wordt je niet uit vrije wil’. Persoonlijke getuigenis-

sen werden gegeven door o.a. Jan Decleir, Phara de Aguira en anderen. Er is de dwingende vraag naar erken-

ning in onze maatschappij en dit op een menselijke manier. Tevens is er de oproep aan de beleidsmakers en 

media om een duidelijke boodschap te geven. 

� Er is een platform voor gevluchte kunstenaars opgericht: zie www.zebrart.be, bedoeld om de kunstenaar te 

ondersteunen, maar tevens om hen te promoten bij de culturele sector. 

� Daarnaast is in de Algemene Vergadering aandacht geschonken aan het rapport: ‘Recht op recht in de geslo-

ten centra’. 

� Zondag 14 december: manifestatie ‘Belofte maakt schuld’ in Antwerpen, zie ook www.desesperado.be.  

Afrika Filmfestival (AFF) 

Na de zeer positieve evaluatie van vorige editie is er vraag om dit in 2009 opnieuw te organiseren vanuit de 

GRIS. Er is momenteel nog geen informatie. Vraag is wie de trekkersrol van Rina opneemt. Freya informeert bij 

Guido Huysmans (AFF).  

8. Varia 
Stop the killings 2008: 

Herhaling oproep tot deelname aan deze manifestatie in Brussel op woensdag 10 december (dag van de mensen-

rechten).  

Informatie nieuwbouw gemeenschapscentrum: 

Alle voorzitters van de verschillende adviesraden waren uitgenodigd. 

Vijf architectenbureau’s zijn gevraagd om een voorontwerp te maken, daaruit wordt op 27 maart 2009 één kandi-

daat gekozen. De streefdatum is 2011. Een eisenprogramma is opgemaakt, er is € 3.85 miljoen begroot. 

Gemeente Boutersem: de maand november is uitgeroepen tot maand van de ontwikkelingssamenwerking. 

Jaarverslag 2008: oproep aan alle lidorganisaties om dit jaarverslag te bezorgen aan de voorzitter. 

Vraag: is er samenwerking tussen de Grissen van verschillende gemeentes? 

Antwoord: via Provincie Vlaams-Brabant gebeuren verschillende initiatieven, ook via de 11.11.11-

koepel. Informeel is er wel contact. De actieve Grissers of Grossers zijn gekend. 

Zie ook website: www.dewakkereburger.be: deze omvat verschillende raden, die weliswaar verplicht zijn, 

maar waar ook interessante tips te verkrijgen zijn. 

9: Datum volgende ALV 

 Donderdag 26 maart 2009 

 

Verslag: Guy Sprengers 


