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Tweede GRIS vergadering 04 juni 2003 
 

Stemgerechtigde leden  

Aanwezig: 

Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Guido Geys, Piet Laga, Guy Sprengers, Marina 

Stas, Mia Ulens 

Afwezig:  

José Gekiere, R. Haroux, Georges Ons, Koen Pans, Lut Rubbens, Agnes Spitaels, Luc Thiry  

 

Aanwezige niet stemgerechtigde leden: 

Betty Depret, Ivan Godfroid, Hugo Pelgrims 

 

Verontschuldigd:  
Hugues Vanderzeypen, Marijke Verbeylen 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

2. Aanpassing ledenlijst  

3. Ontwerptekst Huishoudelijk Reglement (zie bijlage)  

4. Ontwerptekst Reglementering Subsidies (zie bijlage)  

5. Financies: goedkeuring aanvragen financiële tussenkomsten  

6. Opvolging  a) Voorstellen vanuit de aanwezigen  

b) Schone Kleren Campagne: ontwerptekst aankoopbeleid in bijlage  

c) 11.11.11.-actie 2003  

d) Wereldsolidariteit en de VNconventie Arbeidsmigratie  

e) Gemeentelijk Initiatief Grote Meren: stand van zaken  

7. Bezoek Tinne Nuyts  

8. Varia met o.a. de aanpassing van het logo, de website, het klimaatverbond ….. 

9. Nieuwe datum 

 

1) Verslag vergadering van 12 maart 

De schepen vraagt de aanwezige stemgerechtigde leden en de niet stemgerechtigde leden af-

zonderlijk te vermelden, alsook de afwezige stemgerechtigde leden uitdrukkelijk te vermel-

den. Verder worden nog enkele details verbeterd. Het definitieve verslag zal opnieuw rondge-

deeld worden. 

 

Het ontwerp van het verslag werd opgemaakt door de secretaris en de ambtenaar en tijdens de 

kerngroepvergadering besproken. De voorzitter heeft het vervolgens voor verspreiding aan de 

ambtenaar overgemaakt. De voorzitter wenst dat deze werkwijze in de toekomst wordt be-

houden.  

 

2) Aanpassing ledenlijst 

De voorzitter kondigt aan dat 4 mensen de wens hebben te kennen gegeven geen lid te willen 

worden van de GRIS, maar niettemin geïnteresseerd blijven en de verslagen wensen te ont-

vangen: An De Martelaere, André De Smedt, Gerda Liekens en Koenraad Van Coppenolle. 

Anderzijds zijn er drie nieuwe leden: Marianne Costeur, vervangt Cecile Viaene als verte-

genwoordiger van Amnesty International afdeling Lubbeek, Hein Detry, vervangt Kwinten 

Flamez als vertegenwoordiger van de scouts Lubbeek en Hannelore Sprengers, vertegen-

woordiger van KLJ Lubbeek. 
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De ledenlijst zal aangepast en aangevuld worden met de e-mailadressen van de mensen die 

ermee instemmen de verslagen en uitnodigingen via e-mail te ontvangen. Johan Flamez zal 

daartoe met de ambtenaar Marijke Verbeylen contact opnemen.  

 

3) Ontwerptekst huishoudelijk reglement van de GRIS 

De schepen, Mevr. Depret, verduidelijkt dat de GRIS, zoals iedere gemeentelijke adviesraad 

trouwens, na iedere gemeenteraadsverkiezing opnieuw moet samengesteld worden.  

 

De voorzitter vraagt aan de Schepen dat zij het nodige zou doen opdat ambtenaar Marijke 

Verbeylen zou instaan voor het tijdig overmaken van de uitnodigingen op de algemene verga-

deringen van de GRIS aan de redactie voor publicatie in het gemeentelijk Infoblad.  

 

De ontwerptekst van het huishoudelijk reglement zal eerst door de gemeentesecretaris worden 

nagekeken. De door deze laatste aangepaste tekst zal op de kerngroepvergadering worden 

gebracht, waarna de schepen het reglement ter kennisgeving op het schepencollege en de ge-

meenteraad zal brengen  

 

4) Ontwerptekst Reglementering Subsidies. 

De ontwerptekst wordt overlopen en geamendeerd. De schepen zal de tekst aan de gemeente-

secretaris overmaken.  

 

5) Financies: aanvragen financiële tussenkomsten 

a) Solidariteit Linden 

Tijdens de brunch van 30.03.03 waren er 4 gasten uit Kameroen, die gerechtjes hebben klaar-

gemaakt, die gratis aan de aanwezigen werden uitgedeeld. Iedere gast kostte € 30 en de ingre-

diënten voor de hapjes hebben € 98 gekost. Overigens wordt er een volledig overzicht gege-

ven van de kosten en de baten van de brunch. Er wordt in totaal € 218 tussenkomst gevraagd. 

 

b) Gemeenteschook Pellenberg 

Schoolfeest/Wereldfeest: tweede luik van de onkosten. 

Kostprijs muziek- en dansgroep en kostprijs Braziliaanse percussiegroep: € 100 

Dossierkosten en verzendingskosten: € 143 

Samen € 243. 'Kleur Bekennen' komt voor 75 % tussen.  

 

c) Aankoop van 3 boeken over Internationale en Europese Samenwerking bij VVSG t.b.v. de 

GRIS door Ivan Godfroid voor een totaal bedrag van € 28,22. 

 

d) Gemeentelijke basisschool Linden 

een bedrag werd tijdens de vorige vergadering reeds goedgekeurd, doch men ontving nog 

geen facturen en betalingsbewijzen.  

 

Kassituatie: € 1944 overdracht van 2002 naar 2003. In 2003 werd er reeds € 298 uitbetaald. 

 

De gevraagde bedragen worden door de vergadering goedgekeurd.  

 

Het werkingskrediet van 2003 ten bedrage van € 2500 is met de begroting goedgekeurd, doch 

was op datum van de vergadering nog niet uitbetaald.  

De schepen doet navraag. 

 

6) Opvolging activiteiten van de lidorganisaties. 
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6.a) nihil 

6.b) Schone Klerencampagne van CD&V 

Jules Godts heeft tijdens de vorige vergadering documentatie verstrekt over deze campagne. 

Ivan Godfroid heeft op verzoek van de kerngroep een tekst betreffende "aankoopbeleid 

dienstkledij" opgesteld, die hij hier toelicht. Het is een ontwerptekst voor het College van 

Burgemeester en Schepenen. De schepen zal de tekst eerst aan de duurzaamheidsambtenaar 

voorleggen en vervolgens via het schepencollege aan de gemeenteraad. De tekst moet nog in 

de vorm van een raadsbesluit worden omgezet. De voorzitter bedankt Ivan voor het voorbe-

reidende werk.  

 

6.c) 11.11.11 

De groep "Banda Tropical" is vastgelegd voor het concert in de zaal PBE op 14 november. 

 

6.d) VN-conventie arbeidsmigratie: een actie van Wereldsolidariteit 

Wordt voorgesteld door Guy Sprengers. Deze VN-conventie bestaat al sinds 1990. Ze handelt 

over het probleem van de arbeidsmigranten (mensen die werken in een ander land dan waar ze 

wonen), die weinig bescherming genieten.  

20 landen moeten toegetreden zijn tot de conventie (door ze te ratificeren) vooraleer ze in 

werking treedt. Op 1 juli 2003 zal dit het geval zijn. Nog geen enkel ontvangend land heeft 

evenwel de conventie al geratificeerd. De actie beoogt de toetreding van België tot die con-

ventie. Een folder van de actie met een briefkaart wordt voorgesteld. De actie loopt nog tot 18 

december 2003. Dit zal in het Infoblad gemeld worden. Briefkaarten zijn in Het Geleeg be-

schikbaar. 

 

6.e) Grote Meren 

De schepen bevestigt dat er een bedrag is aangevraagd. Er kan geen actie gestart worden zo-

lang er geen bedrag in de begroting is ingeschreven en er financiële middelen ter beschikking 

zijn.  

 

7) Tinne Nuyts 

Dit agendapunt wordt uitgesteld 

 

8) Varia  

Het GRIS logo 

Het oude logo (met het woord GROSH) moet aangepast worden met het woord GRIS. Betty 

zal onderzoeken of de oorspronkelijk ontwerper van het logo het ook nog kan aanpassen. 

 

Website gemeente 

Hilde, een personeelslid van de gemeente, heeft cursus gevolgd voor het opmaken van een 

website. De schepen zal eerst navraag doen of er blz. aan de bestaande website kunnen toege-

voegd worden. De vergadering verkiest deze oplossing boven het plaatsen van een link naar 

de bestaande website van de GROSH, die echter dient te worden aangepast en hervormd. De 

GRIS heeft de kennis niet in huis om dit te realiseren. 

 

KWIA: dit punt wordt tot volgende vergadering uitgesteld 

 

9) Volgende vergadering: 

 

Do. 16 oktober 2003 om 20.15 uur in de refter van het gemeentehuis (2
de

 verdiep) 

(ingang via de parking achter het gemeentehuis) 


