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GRIS ALV-vergadering 14 september 2017 

 

 

Agenda 

1. Verslag ALV 22.06.17 

2. Verslag voorbereiding H-eerlijke avondmarkt 28.10.2017 

3. Financies 

a. 3 aanvragen sponsoring Refugee Walk 

b. Aanvragen voor de PROJECTSUBSIDIES 2018. 

c. Geen nieuwe aanvragen werkingskosten: StaVaZa 2017 

4. De SDG’s (duurzame Ontwikkelingsdoelen) als leidraad voor het beleid I.S. in Lubbeek: vervolg be-

spreking vorige ALV en uitstippelen stappenplan. 

5. Update ledenlijst GRIS 

6. Opvolging lidorganisaties (AFF Lubbeek, nieuw engagement Jos Swinnen, subsidies vluchtelingen 

vervolg, Be.land tentoonstelling, Halaai Xale schuurverkoop, HIA eetfestijn, 11.11.11) 

7. Varia en nieuwe data 

 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Guy Sprengers, Jos Swinnen, Piet Laga,  

 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Mia Ulens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Anne Bongaerts, Werner Boullart, Sarah Casaer, Geert Bovyn, Astrid Costermans, 

Francis De Blauwe, Dirk Nijs, Tom Petré, Rina Robben, Pieter Sermeus,Wendy Van 

Froyenhoven,  Bieke Verlinden 

gemeente: Jo Pierson (schepen IS), Kurt Vermoesen 

 

Verontschuldigd:  Georges Claeys, Magda Heirman, Dirk Maes, Saskia Schelfaut, Koenraad Van Cop-

penolle, Luc Vandegaer, Marc Vanneste,  

 

Uitgenodigd:  Marijke Sué 
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We verwelkomen Sarah Casaer die, na een ‘verleden’ bij SIAL, ondertussen les geeft in de GBS Binkom, en 

deze school van nu af vertegenwoordigt in de GRIS. 

 
 

1. Goedkeuring verslag 22 juni 2017 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Verslag voorbereiding H-eerlijke avondmarkt 28 oktober 2017 
Kurt geeft een stand van zaken: 

 Zaal Libbeke, zaterdag 28 oktober, van 17u tot 21u. 

 60 mogelijke kandidaten zijn aangeschreven, hiervan hebben er al 21 bevestigd. 

 Nieuwe geïnteresseerden mogen zich nog steeds melden. 

 De bar wordt verzorgd door de Amnesty-briefschrijfgroep Lubbeek 

 Muzikale omkadering, met mogelijk volgende invulling: kinderkoor Musicale moet nog bevesti-

gen. Burgari express brengt folk en gipsy-muziek; hiervoor is een optie genomen. Er wordt nog 

gezocht naar andere invulling.  

 Het gemeentebestuur gaat de ‘Dag van de nieuwe inwoner’ koppelen aan de avondmark, als 

sluitstuk van deze dag. 

 Op 5 oktober is er een volgende vergadering. Dan wordt de definitieve planning opgemaakt en 

de verdeling van de zaal. 

3. Financies 
a. Aanvragen sponsoring Refugee Walk 

Er zijn zes aanvragen voor deze bijzondere wandeltocht. Wouter Boullart legt uit: 

Refugee Walk is een initiatief van Vluchtelingewerk Vlaanderen en wordt voor de tweede maal 

georganiseerd. Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen op te trommelen om – bijna letterlijk – 

in de voetsporen van vluchtelingen te stappen, ze te leren kennen, tevens uiting te geven van so-

lidariteit naar de vluchtelingen, maar belangrijker nog om hen nieuwe kansen te bezorgen of 

zelfs een nieuw leven aan te bieden.  

Lubbeek heeft ingeschreven met twee teams, die samen op pad zullen gaan. Een rond Jan De 

Smedt vanuit SIAL, het tweede rond Werner, die naast vier stappers ook een Lubbeekse vluchte-

ling in zijn team heeft opgenomen. Voor het team – met de toepasselijke naam ‘Shelter from the 

Storm’ - is het belangrijk om solidariteit te tonen met mensen op de vlucht en hen daardoor mo-

reel te steunen. Supporters zijn welkom o.a. op de controleposten. 

Elke deelnemer moet € 100 sponsorgeld meebrengen. De opbrengst gaat integraal naar het 

‘Startpunt’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Daarom ook is een fund-raising-activiteit geor-

ganiseerd. Werner roept de aanwezigen op om hen te steunen, dit kan via de website van Vluch-

telingenwerk Vlaanderen. 

Algemeen: het budget sponsoring is er om Lubbekenaren een hart onder de riem te steken voor 

Internationale Samenwerking (zie website). Voor 2017 is een bedrag van € 2000 ingeschreven. 

Tot vandaag was er geen enkele aanvraag. 

In totaal zijn er zes aanvragen tot sponsoring voor Refugee Walk toegekomen. Alle aanvragen 

worden door de ALV positief geadviseerd. Dit advies is overgemaakt aan het College van Bur-

gemeester en Schepenen, dat het moet bekrachtigen. Eentje was al goedgekeurd, indien ook het 

CBS positief reageert op de andere aanvragen, krijgt elke aanvrager € 100 sponsorgeld. 

Het CBS vraagt hiervoor aan de deelnemers terugkoppeling bijvoorbeeld in het Infoblad. 
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b. Aanvragen Projectsubsidies 2018 

Oproep van de voorzitter om projectsubsidie-aanvragen in te dienen bij het CBS, in theorie voor 

eind oktober, in realiteit ten laatste eind december. 

Aan de GRIS wordt nadien advies gevraagd. Bij goedkeuring hanteert men een gelijkmatige ver-

deling van de € 14000 over de indieners. 

c. Aanvragen werkingskosten 

Totaal van € 2500 voor 2017, waarvan tot heden € 814 is uitgegeven. Er is dus nog budget over 

voor nieuwe aanvragen, zoals HIA, of 11.11.11. 

4. Sustainable Development Goal’s (SDG’s) als leidraad voor het beleid internationale samenwerking 

in Lubbeek. 

Als inleiding wordt een filmpje getoond (terug te vinden op www.vvsg.be/Internationaal), waar ipv de 

SDG’s gesproken wordt over de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s), een term die ook be-

ter klinkt. Van de 17 doelstellingen gaat de 11° over lokale besturen en hun specifieke rol in het naleven 

van deze doelstellingen, er van uitgaande dat ook alle andere doelstellingen linken hebben naar de ge-

meente en de samenleving. Gemeente Lubbeek heeft al inspanningen gedaan: er is een schepen duur-

zaamheid, er is een klimaatplan enz. Wat voor de GRIS belangrijk is werd vorige ALV al verzameld, de-

ze inventaris is terug te vinden in het vorige verslag. 

Gemeentebestuur: 

 wil zijn schouders onder de DOD’s zetten, het CBS vraagt dan ook aan de GRIS om een inten-

tieverklaring in te dienen, die zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.  

 de gemeente wil echter verder gaan dan de intentieverklaring en vraagt daarom advies aan de 

GRIS om doelstellingen te bepalen die interessant zijn voor onze gemeente. 

 Actiepunt: na ondertekening met infoborden en gerichte affiches de bevolking informeren. 

 Voorbeeld klimaatplan: het plan is klaar, acties moeten volgen, nadien moet metingen gebeuren 

om de evalueren wat die acties betekend hebben. Bijvoorbeeld de inspanningen om energiezui-

nige installaties te plaatsen in nieuwe gemeentelijke gebouwen; nagaan via energiemetingen of 

er daardoor inderdaad besparingen gerealiseerd zijn. Of zoeken naar getuigenissen van inwoners 

die een elektrische fiets gebruiken, autodelen overwegen enz. 

GRIS: 

 is enkel bevoegd voor IS, andere beleidsdomeinen zijn materie voor andere adviesraden. 

 De GRIS kan wel een aanzet geven, maar het gemeentebestuur moet finaal initiatief nemen. 

 Initiatieven kunnen kaderen in een meerjarenplan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, 

door de mogelijkheden, genoteerd in het vorige verslag, te concretiseren om te komen tot een lo-

kaal mondiaal beleid. 

 Opmerking van Groen: waarom niet als GRIS deze opportuniteit aangrijpen om zelf concrete 

voorstellen te lanceren, bijvoorbeeld verhoging van het budget van de GRIS, of meer inzetten op 

FairTrade of mobiliteit (fietskilometers, fietspaden, …) 

De voorzitter repliceert dat in deze de opmaak van het meerjarenplan belangrijk is, bijvoorbeeld 

opnieuw een groeipad subsidies IS invoeren, of verhogen van de projectsubsidies om aan elke 

aanvrager meer te kunnen geven. Hij doet een oproep aan alle aanwezigen om hierover mee na te 

denken en er aan mee te werken. 

Conclusie: 

 De bestaande algemene, maar wat wollige, intentieverklaring aanvullen met een andere tekst. 

 Graag een initiatief van beide schepenen naar andere adviesraden (milieu, cultuur, jeugd, senio-

ren enz). 

 Visualiseren van wat er concreet gebeurt om zoveel mogelijk burgers te informeren (scholen, 

jeugd, verenigingen enz) 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.vvsg.be/Internationaal
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 Iemand uitnodigen om concrete uitleg te komen geven aan een ‘Raden-Generaal’: gemeenteraad, 

ambtenaren, de verschillende adviesraden, verenigingen en middenveldorganisaties, om nadien 

over te gaan tot concrete acties. 

5. Update ledenlijst GRIS 

De ledenlijst is overlopen en geüpdatet, de nieuwe lijst moet formeel goedgekeurd worden door het CBS, 

wat sinds de oprichting van de GRIS eigenlijk niet meer was gebeurd. 

6. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. AfrikaFilmfestival: 

Na de vorige ALV is de keuze gevallen op 20 april 2018, in zaal Santro. In januari zal de werk-

groep een eerste maal samenzitten rond filmkeuze en het project. 

b. Jos Swinnen: 

Jos is sinds 2004 een ‘actieve veldvrijwilliger’, in eerste instantie voor Artsen zonder Vakantie, 

maar ook de ngo-wereld verandert en kent verschillende samenwerkingsakkoorden. Daarnaast 

heeft ook elke grote ngo de verplichting om andere partners, lees vierde pijlers, te patroneren. In 

die context gaat Jos met andere organisaties op pad: 

 Chaines d’espoir: organisatie met een ongeveer identieke werkinvulling rond klompvoetjes. 

Van 7/10 tot 29/10 is er een missie in Kilwa, Congo. 

 Impact.org: een organisatie die werkt in Bangladesh, waar ingezet wordt op chirurgie en on-

derwijs, één week op een hospitaalschip, één week in een ziekenhuis, van 30/10 tot 12/11. 

c. SIAL/Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

Oproep voor een interessante expo (BE.LAND), in samenwerking met Erfgoeddag Vlaanderen, 

over 65 jaar gastvrij vluchtelingenonthaal, een tentoonstelling op rondreis door gans Vlaanderen, 

met o.a. een verhalenkoffer in Museum M. Meer info zie www.vluchtelingenwerk.be/beland-

expo-over-65-jaar-gastvrij-vluchtelingenonthaal.  

d. Halaai Xale Gambia: 

De schuurverkoop kende alweer succes, met naast de vaste bezoekers ook nieuwe, wat vele goe-

de contacten opleverde en een grotere omzet. 

Gevolg is dat een nieuwe lading goederen verscheept werd naar het project, inbegrepen een 

nieuw aangekochte kettingzaag. 

e. HIA 

Organiseert, weliswaar in het 11.11.11-weekend, een restaurantdag in zaal Santro, met een mix 

aan Europese en Aziatische gerechten. 

HIA is sinds begin 2017 een vzw geworden, wat resulteert in een vlottere werking en meer aan-

dacht voor het project, wat uiteindelijk een groter netwerk bereikt. 

f. 11.11.11: 

Thema voor de volgende twee jaar is ‘migratie’, zie www.11.be  

De 11-groep Lubbeek houdt op vrijdag 27/10 een politieke actie in beide scholen Linden en in 

Pellenberg. Dit is een sensibiliseringsactie rond het thema. 

10/11: Sint-Maartensvuur 

11/11: spaghettislag Scouts Linden 

18/11: Pellenberg buurt. 
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g. Federale en Vlaamse Subsidies vluchtelingen: 

Zie de herhaalde vraag op de ALV naar de besteding van aanzienlijke subsidies door de gemeen-

te Lubbeek. Marijke Sué geeft volgende bondige verklaring: 

 Het Homans-budget bedroeg in totaal € 107000. Dit bedrag is niet rechtstreeks gebruikt voor 

de werking van het asielcentrum, maar voor algemene ondersteuning van vluchtelingen. 

 De besteding moet via de jaarrekening gerapporteerd worden aan de gemeenteraad en aan de 

overheid. 

 Het geld is ingeschreven op 13/7/2016, op 24/11/2016, op 23/12/2016 en in juni 2017. Het 

meerjarenplan is aangepast en acties zijn ingeschreven. Concreet: 

o Alle jeugd- en sportkampen in 2016 waren gratis voor vluchtelingenkinderen. 

o Gebruik van loonkosten op de dienst burgerzaken. 

o Aanwerven van een pedagogisch medewerker voor vijf maanden op het OCMW, 

voor hulp aan vluchtelingenkinderen in alle Lubbeekse scholen, verdeeld in 20u on-

derwijsondersteuning, en 10u voor oprichten vrijwilligersnetwerk dat zich specifiek 

richt op huistaakbegeleiding en toewijzing naar vrijetijdsbesteding. Elke Lubbeekse 

school is bevraagd naar noden en continuïteit, hulpmiddelen zijn aangereikt. 

Vraag vanuit de ALV, bij monde van SIAL: 

 er bestond een andere federale subsidie, die specifiek diende om de loonkost te onder-

steunen, € 3000 voor het eerste jaar, eigenlijk over een korte periode van dat jaar, in het 

tweede jaar moet dit bedrag sterk opgelopen zijn. Quid? 

 SIAL hoopt dat de pedagogisch medewerker contact opneemt met hen, zij zijn al ver-

schillende jaren bedreven in o.a. huistaakbegeleiding en hulp aan vluchtelingen. 

Antwoord ambtenaar: 

 Wordt nagezien, maar het bedrag was eerder beperkt, deze financiële middelen kwamen 

van het departement Asiel en Migratie. 

 Het behoort tot de taken van de nieuwe medewerker om bestaande initiatieven te contac-

teren. 

De schepen IS benadrukt dat alle opmerkingen en informatie vanuit de ALV van de GRIS steeds 

zijn doorgegeven aan de gemeente om naar antwoorden te zoeken. 

7. Varia 

 OCMW: proevertjesnamiddag in kader van duurzame voeding op 20 september om 14u. 

 OCMW: houdt een volksraadpleging (soort enquête) in kader van de verhuizing naar de nieuw-

bouw. Omdat daardoor in het huidige OCMW enkele lokalen vrijkomen, die een nieuwe sociale 

bestemming kunnen krijgen. Via de website www.lubbeek.be/glubbeek/Welzijn kan iedereen 

suggesties doen naar invulling of gebruik. 

8. Nieuwe data 

Volgende ALV: donderdag 7 december 2017. 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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