VERSLAG
Verslag GROS
Datum: 21 maart 2019
Plaats: Collegezaal
Aanwezig: Luc Ruymbeke (11.11.11.), Martine De Meersman (Oxfam Wereldwinkel), Luc
Nevejans (Project Dorizon Doenja), Marc Nuytten (Project Dorizon Doenja), Godelieve De
Meyer (Project Kaapverdië en Trias), Roger Bauwens (project Chili), Etienne Christiaens
(Project SOS Jungle Kids), Guido Sertijn (Wereldsolidariteit), Free Hasselman (11.11.11.),
Marie-Louise Ferket (11.11.11.), Thierry Kabamba (Project Mama Kongolese), Arlette
Kimbonga (Project Mama Kongolese), Marita Meul (voorzitter en schepen), Krista Molders
(secretaris)
Verontschuldigd: Willy Janssen (project Piano Posso), Stijn Rombaut (project Guatemala)
Afwezig: Karien Ongena (Broederlijk Delen), Fanny Mossu (Broederlijk Delen), Willy Van Hiel
(Broederlijk Delen),

Punt 1: Welkom en goedkeuring verslag 22 november 2018
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking: Schepen Meul verwelkomt alle aanwezigen. Het verslag van de GROS van 22
november 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de GROS.
Opmerkingen: geen
.Besluit: Het verslag van 22 november 2019 wordt goedgekeurd.
Punt 2: Advies fondsenwerving Oxfam Solidariteit
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking: Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de GROS het advies
i.v.m. fondsenwerving van Oxfam Solidariteit.
Oxfam Solidariteit vraag de toelating om in 2019 een face-to-face fondsenwervingsactiviteit
te mogen uitvoeren in de gemeente. Om deze fondsenwervingsactiviteit uit te voeren, doet
Oxfam Solidariteit beroep op het bedrijf ‘Direct Result’. Zij zijn gespecialiseerd in directe
dialoog fondsenwerving voor verenigingen met humanitaire of milieudoelstellingen. De
wervers willen mensen aanspreken om Oxfam Solidariteit structureel te ondersteunen.
Het college vraagt het advies aan de leden van de GROS om Oxfam Solidariteit al dan niet
toelating te verlenen voor deze fondsenwervingsactiviteit.
Opmerkingen:

-

De meerderheid van de leden hebben geen bezwaar omdat dit een fondsenwerving
is in het kader van Noord-Zuidbeleid.
Godelieve De Meyer vindt het tegenstrijdig om Oxfam Solidariteit wel de toelating te
geven voor fondsenwerving terwijl de huis-aan-huis actie van 11.11.11. is stopgezet.

Besluit: De meerderheid van de leden van de GROS geeft positief advies om aan Oxfam
Solidariteit toelating te geven voor hun fondsenwervingactie op het grondgebied van de
gemeente. Het advies wordt overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen.
Punt 3: GROS – officiële adviesraad – ontwerp huishoudelijk reglement
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking: Momenteel is de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking geen
officiële adviesraad. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4
februari 2019 het behoud van de bestaande officiële adviesraden principieel goedgekeurd en
biedt de mogelijkheid aan de stuurgroep Toerisme en de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking om eveneens een officiële adviesraad te worden.
Dit betekent dat het beleid adviezen kan vragen maar ook dat de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking op eigen initiatief adviezen kan geven. De rechten en plichten
van een officiële adviesraad worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Het stramien van het huishoudelijk reglement en sommige procedures zijn gelijklopend voor
alle officiële adviesraad maar elke adviesraad kan eigen accenten leggen in het
huishoudelijk reglement o.a. samenstelling.
Aangezien de GROS nu geen officiële adviesraad is, hoeft de timing voor de installatie van
de officiële adviesraden niet worden gevolgd (gemeenteraad 4 april 2019 + officieel indienen
van kandidaturen tegen 19 april 2019). Het is echter aangewezen om een timing af te
spreken (bijvoorbeeld gemeenteraad juni 2019?)
De leden van de GROS hebben een ontwerp van het huishoudelijk relgement ontvangen en
hebben dit kunnen doornemen zodat er nu nog opmerkingen geformuleerd kunnen worden.
Opmerkingen:
- Artikel 4 – bevoegdheden – toevoegen bij adviesverlening – advies geven over de verdeling
van de toelagen projecten ontwikkelingssamenwerking/GROS
- Artikel 6 – samenstelling
6.1.1. Stemgerechtigden - Toegevoegen van de term ‘project’.
6.1.4. Niet stemgerechtigden – de geïnteresseerde inwoners vallen onder deze categorie en
niet onder de categorie stemgerechtigden.
Afgevaardigde mandataris en secretaris tellen niet mee in de verhouding
stemgerechtigden/niet stemgerechtigden.
6.3. Werkgroepen – aanvullen met aangeduide vrijwilligers

- artikel 7 – rechten van de plaatsvervanger aanpassen – de plaatsvervanger heeft dezelfde
rechten als het effectief lid uitgezonderd van het stemrecht als het effectief lid aanwezig is
tijdens de vergadering.
- artikel 8 – toevoegen van de term project
- artikel 9 – verslag – wijzigen van de termijn – binnen de 30 kalenderdagen na de
vergadering
- artikel 11 – toevoegen van het woord ‘materiaal’
Besluit:
-

Alle leden van de GROS ontvangen de aangepaste versie van het huishoudelijk
reglement.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om dit ontwerp van
huishoudelijk reglement principeel goed te keuren.
Het huishoudelijk reglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2019.
In het gemeentelijk infoblad van september/oktober wordt een oproep voor de
geïnteresseerde inwoners gelanceerd – artikel in combinatie met campagne 11.11.11

Punt 4: Memorandum GROS – stand van zaken
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking: Het memoradum is overhandigd aan de gemeenteraadsleden. Het is echter niet
de bedoeling dat het memorandum dode letter blijft.
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die in het Memorandum staan, worden
opgenomen in het strategisch meerjarenplan van de gemeente. Gemeentelijke acties en
projecten worden gekoppeld aan deze SDG’s. (bijvoorbeeld scheiding afvalwater en
regenwater kan gekoppeld worden schoon water en sanitair (6) of klimaatactie (13)
Opmerkingen: geen.
Besluit:Kennisname
Punt 5: Activiteiten 2019
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
a. Campagne 11.11.11. – verkoopactie – zaterdag 9 november 2019
• Het thema van 11.11.11. is nog niet bekend.
• Aan de warenhuizen worden flyers van het ontbijt en film uitgedeeld.
• Promo in het gemeentelijk infoblad (september/oktober)
b. Fairtrade en bio ontbijt + filmvoorstelling – zondag 17 november 2019
• De bibzaal is gereserveerd vanaf zaterdagnamiddag 16 november 2019
(voorbereidingen) en zondag 17 november 2019 (ontbijt en film)

•

•

De film wordt via de bibliotheek aangevraagd – mogelijke filmsuggesties (rond
thema klimaat): - bron Noord-Zuid provincie Oost-Vlaanderen
o Geostorm (2018)
o An inconvenient sequel: truth to power (2017)
o Taste the Waste: help voedselverspilling de wereld uit (2010)
Fototentoonstelling in de bibliotheek. In de toekomst eventueel in het
Welzijnshuis.

Opmerkingen: voorkeur voor een recentere film/documentaire
Besluit:
-

De leden van de GROS kiezen voor de film ‘An inconveniet sequel: truth to power
(2017)’
Welzijn vraagt deze film aan bij de bib.

c. Schoolvoorstelling
Ondertussen heeft het theatergezelschap ‘Levende Muziek’ meegedeeld dat ze
opnieuw samen met 11.11.11. een voorstelling spelen. De nieuwe voorstelling gaat
over het thema ‘Klimaat’. Er zal een voorstelling zijn voor kleuters alsook voor lagere
schoolkinderen.
Kostprijs is 800 euro + 6%BTW voor max. 2 voorstellingen in de voormiddag van elk
45-50 minuten, inclusief een CD en een boekje met teksten en partituren van de
liedjes van de gebrachte schoolvoorstelling. Er wordt tevens een kilometervergoeding
(0,40 euro/km) aangerekend voor 1 auto vanuit Mechelen.
In de vorige bijeenkomst van de GROS is voorgesteld om ‘Trop is teveel en teveel is
trop’ van theatergezelschap Levende Muziek vast leggen.
Voorstel om de voorstelling rond klimaat vast te leggen bij het theatergezelschap
Levende Muziek.
Opmerkingen: geen

-

Besluit:
De leden van de GROS willen de schoolvoorstelling rond het klimaat vast leggen bij
het theatergezelschap Levende Muziek.
Welzijn werkt dit verder uit. (boeken zaal + voorstelling)

d. Dorizon Doenja 10 jaar
Op zaterdag 29 juni 2019 viert Dorizon Doenja hun 10-jarige samenwerking met
Bassodawish Tanzania in aanwezigheid van enkele Tanzanianen (waarschijnlijk 5
personen). Er worden verschillende activiteiten gepland o.a. tentoonstelling,
kinderanimatie, muziek …
GROS vraagt om eventueel een multiculturele dag of een activiteit rond Fairtrade te
organiseren.

Opmerkingen:

-

Besluit:
De leden van de GROS zijn van harte welkom om dit feest.
In de bibzaal wordt een GROS-standje opgesteld met o.a. brochures van de GROS.
Welzijn legt de vraag voor het officieel gedeelte (ontvangst/receptie) voor aan het
college van burgemeester en schepenen.
Vraag aan schepencollege om aandenken van gemeente te geven aan de
Tanzanianen (bv. groot glasraam, … ?)

Punt 6: Vormingen/actualiteit/info
a. Wereldsolidariteit – dankbrief van Wereldsolidariteit voor de financiële steun
b. Fairtrade – bij de gemeentelijke organisatie van Levensloop zal er aandacht zijn om
eventueel Fairtradeproducten te verkopen.
c. Lokaal Mondiaal Beleid in cijfers – Naar aanleiding van een bevraging die
gebeurde in oktober en november 2018 heeft de provincie Oost-Vlaanderen een
rapport ‘Lokaal Mondiaal Beleid in cijfers’ opgemaakt.
Enkele relevante cijfers:
• 60 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten hebben de bevraging ingevuld.
• Inzet ambtenaar Mondiaal Beleid (regio Waasland) in Sint-Gillis-Waas: 5 %. Enkel
Beveren (50%) en Sint-Niklaas (120%) scoren beter.
• Budget Mondiaal Beleid (regio Waasland) (dit zijn enkel de subsidies – niet het
budget voor activiteiten zoals schoolvoorstelling enz.) behaalt Sint-Gillis-Waas
een derde plaats. Beveren (135.934 euro) en Sint-Niklaas (155.000 euro)
voorzien meer budget.
• Oost-Vlaanderen
o Subsidiereglement – 40 gemeenten hebben een gemeentelijk
subsidiereglement o.a. Sint-Gillis-Waas. (20 niet)
o GROS – 42 gemeenten hebben een GROS (18 niet)
o FairTradeGemeente – 40 FairTradeGemeenten (8 kandidaat gemeenten)
o Beleid rond SDG (Sustainable Development Goals) – 15 gemeenten
werken actief aan SDG – 35 gemeenten niet o.a. Sint-Gillis-Waas. In de
regio Waasland enkel Sint-Niklaas
• Besluit: de provincie Oost-Vlaanderen zal nog meer inzetten op persoonlijke
begeleiding bij het uitwerken van een lokaal mondiaal beleid of het opzetten van
sensibiliserende activiteiten. Ze organiseren ook vormingen of uitwisselingen rond
monidale thema’s. website: www.oost-vlaanderen.be/mondialesolidariteit
• Ter info – Leentje Grillaert is de bevoegde gedeputeerde voor Mondiale
solidariteit
d. Open Klimaatavond 3 april 2019 – Op woensdag 3 april 2019 wordt een open
klimaatavond georganiseerd door 11.11.11. – de uitnodiging is reeds doorgemaild
naar de leden van de GROS

e. Mededelingen van de GROS-leden
- Project Mama Kongolese – gaan wellicht tijdens de zomer naar Congo
- Dorizon Doenja – het waterproject is afgerond – ongeveer 9000 mensen hebben nu
toegang tot water op een afstand van minder dan 4 kilometer.
- Jungekids – organiseerden allerlei activiteiten voor de studenten en zetten in op
sensibliseren voor de gevaren van mensensmokkel en kinderhuwelijken.
- Chili – daling van het aantal gebruikers in de gaarkeuken – de redenen van deze
daling worden onderzocht.
- Project Kaapverdië – bezoek van de koningin heeft een positieve invloed op de
medewerkers van het project maar ook op de inwoners. Zij voelen zich gewaardeerd.
- Trias – nog even wachten op een vertegenwoordiger voor Trias in de GROS
- Oxfam Wereldwinkel – solidariteitsmaal (24.03.2019) en een vrijwilliger uit India heeft
meegeholpen met Oxfam Wereldwinkel.

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 25 juni 2019 om 20 uur in de
collegezaal van het Administratief en Bestuurscentrum.
We verwelkomen de Tanzaniaanse gasten van Dorizon Doenja.

