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Aanwezig: Karel De Vuyst, Hilde De Leeuw, Agnès Dieme, An Van De Wiele, Carine
Wallemacq, Chris De Saveur, Gilbert Vercruysse, Guy Vandesande, Luc De Decker, Marc
Henau, Rik De Raedt, Wim Vanommeslaeghe, Elisabeth Adriaens, Elisabeth Verlinden, Thijs
Haustraete (verslag) en Evelien De Both (schepen)
Verontschuldigd: Paul Stevens, Hilde De Baets en Hilde Tuypens
Agenda

1. Vorig verslag
100 deelnemers Klimaatmars 2 dec stapten op in Zottegem
2. Vorige legislatuur
Dankbrief werd overhandigd. Dank aan Hilde De Leeuw
3. Nieuwe legislatuur
3.1 Statuten
3.1.1 Wijzigingen nodig: Nood aan stuurgroep, aanwezigheid en subsidie
3.2 Kandidatuurstelling , document
3.3 Voorzitter , ondervoorzitter, penningmeester
3.4 Visie
3.5 Projectfiche
3.6 Structuur begroting
3.7 Logistieke ondersteuning
3.8 Memorandum: percentage FTE, percentage begroting, fairtrade ,
duurzame aankopen
4. Twee infoavonden 2019
- 4 april: "Creatieve oplossingen voor water" Spreker Barth De Vos en
leerlingen van het Atheneum/ andere scholen
- Donderdagavond in september: debatavond: 10 jaar gros

5. Continuering werking FAITRADE
Wijziging producten wereldwinkel
6. Noodhulp JEMEN
7. Activiteiten leden
8.

Beurtrol informatief artikel, planning 2019

1. Vorig verslag
Klimaatmars: 100 deelnemers op 2 december, 200 op 27 januri vanuit
Zottegem. Persartikel ‘opstart GROS’ werd opgesteld door Karel, Thijs en
Evelien.
2. Vorige legislatuur
Dankbrief werd overhandigd aan vorig schepencollege.
Hilde De Leeuw krijgt een welverdiende bos bloemen en trakteert iedereen een glas.
We bedanken haar van ganser harte vanuit de volledige GROS.
3. Nieuwe legislatuur
Evelien stelt zich voor. Overlopen van de leden, bij wijze van voorstelling van de
projecten en de personen die deze vertegenwoordigen.

3.1. Statuten GROS
Voorstel: Na 3 afwezigheden vervalt de subsidie voor dat jaar. Pagina 3, Artikel 6,
1.1.1 Afwezigheid. Voorstel om een verplichte plaatsvervanger aan te stellen. De
organisaties die nog geen plaatsvervanger hebben, worden gevraagd om er snel een
aan te duiden en door te geven aan de GROS-ambtenaren.
Artikel 6, 2.2.3 Politieke aanwezigheid: Nu is het te scherp: enkele mandatarissen.
Aanpassing: vanuit elke politieke partij met een zetel in de GR, een afgevaardigde
vanuit die partij (mandataris en/of bestuurslid). We brengen de aanpassing van de
statuten op CBS en GR van april 2019. Na goedkeuring op CBS en GR nodigt Karel uit
tot lidmaatschap van de GROS.
Stuurgroep staat ook nog steeds vermeld in de statuten. De stuurgroep is al een tijd
in ongebruik. Ze werkte niet relevant. Discussies en beslissingen werden dubbel
gevoerd. Gilbert haalt aan dat de stuurgroep wel van belang kan zijn bij discussies.
We behouden de stuurgroep en duiden de leden aan (1 extra bovenop secretaris,
penningmeester en voorzitter).
3.2. Kandidatuurstelling:
Geen hernieuwing nodig bij bestaande leden. Update website is noodzakelijk (Thijs
volgt dit op).
3.3 Voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester
Voorzitter KAREL, ondervoorzitter AGNES, penningmeester GILBERT + extra persoon
ANN VDW (samen vormen zij de stuurgroep)
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3.4Visie
Oude visietekst met het verslag meesturen – volgende vergadering bekijken en
hernemen
3.5 Projectfiche
Voorstel om titel te wijzigen: ‘Aanvraagformulier tot subsidiëring van individuele
projecten rond noordzuidproblematiek’ met bijhorend voorwaardenkader
‘subsidiëring van zuidprojecten’. Voor het overige geen wijzigingen. Het
aanvraagformulier dient ingevuld te worden voor 31 mei 2019 en bezorgd zijn aan de
ambtenaar ontwikkelingssamenwerking.
3.6 Structuur begroting
3.6.1 Algemene structuur wordt bevestigd.
3.6.2 Inleefreizen blijven voor jongeren, maar dient strikter omschreven te
worden. Er wordt een nieuw aanvraagformulier opgesteld enkel voor
jongeren. Een ontwerp zal klaar zijn tegen de volgende vergadering (29 mei).
3.6.3 Nieuw aanvraagformulier wordt opgemaakt voor eenmalige subsidieaanvragen (niet leeftijd-gerelateerd). Een ontwerp zal klaar zijn tegen de
volgende vergadering (29 mei).
3.7 Logistieke ondersteuning.
Dank aan de stad voor de logistieke ondersteuning. Schepen De Both bevestigt dat
dit bestendigd wordt.
3.8 Memorandum
De vraag wordt gesteld aan alle politieke partijen om een antwoord te krijgen op het
memorandum. Karel stelt de vraag.
Functieprofiel van ideaal profiel in Merelbeke wordt meegestuurd (bijlage 2).
4. Twee infoavonden 2019

4.1 YOUNG WATER SOLUTIONS op 04 april 2019.
- Kaarten werden uitgedeeld. 10 stuks/pp €5/stuk
- Affiche en flyer worden doorgestuurd.
4.2 DEBATAVOND 2 oktober 2019. De werkgroep (Karel, Gilbert en Carine) legt hun
eerste brainstorm voor aan de raad. Er wordt nog bekeken op welke manier deze
avond zal aangepakt worden. Debatavond met interactie tussen publiek en sprekers?
TITEL: Heeft het zuiden onze ontwikkelingssamenwerking nog nodig?
*2 belangrijke opmerkingen vanuit de groep:

-
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Elisabeth: Wat als de teneur van de avond is dat het beter is om geen NGO’s
te ondersteunen en enkel nog lokale projecten? Of omgekeerd? Wat doen
we dan met de subsidies van GROS aan NGO’s en lokale projecten? Laten we

-

dat invloed hebben op de subsidie? Opletten hiermee. Verder geen afspraak
weerhouden.
Agnes: De stem van de lokale inwoner wordt niet gepresenteerd op die
infoavond. Er wordt nu al teveel boven hun hoofd beslist. De werkgroep
bekijkt hoe dit er mee kan in opgenomen worden.

5. FAIRTRADE
- Nieuwe doorstart ‘Fairtrade-werkgroep’. Samen met Hilde Tuypens,
Kathleen, Gilbert en Karel wordt er gekeken om dit verder te zetten.
- Wereldwinkel: ook producten uit het Noorden toegelaten onder specifieke
omstandigheden. Ook meer lokale producten, mobiliseren, politiek,
sensibiliseren, …. Wereldwinkel met een ruime bril.
6. Noodhulp JEMEN
Blijft branden actueel. Voorstel van Karel om een storting te doen voor
Jemen. Specifiek aan Rode Kruis. Zij zitten tot in het hart van de problemen
en kunnen iets doen. €2000 aan AZG. Thijs zorgt voor uitvoering van betaling.

7.
-

Activiteiten leden GROS
Toogal: 10 augustus BBQ en 18 oktober Gala-diner
Cunina: 28 april Walking for charity
GROS: 15 maart Klimaatbetoging in Brussel en Zottegem 18u30 stationsplein
Zottegem

8. Beurtrol info-artikel
Thijs maakt beurtrol voor stadsmagazine
9. Varia
-
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Klimaatbetoging in Zottegem
Agenda 29 mei 19u30 @Sanitary
o Nieuw aanvraagformulier inleefreis en ‘ad-hoc’-toelage
o Memorandum: standpunt meerderheid en oppositie
o Debat-avond 2/10/19
o Evolutie Fair-trade
o Noodhulp
o Artikels info Stad Zottegem

Bijlage 1:
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Bijlage 2:

Gemeente Merelbeke

Functie
Graadnaam

Administratief deskundige

Departement

Persoonszaken

Functienaam

Wereldambtenaar

Cluster

Welzijnszaken

Generieke functie

Niet-leidinggevend
middenkader

Dienst

Noordzuidwerking

Functionele
loopbaan

B1-B2-B3

Code

FB 221.1

Doel van de entiteit
De cluster 'welzijnszaken' staat in voor het geven van gestalte aan het integraal sociaal
beleid van de gemeente. Ze heeft een regiefunctie om op een inclusieve manier gelijke
kansen en het welzijn van elke burger te bevorderen met oog voor inspraak van specifieke
doelgroepen
De dienst ‘noord-zuidwerking’ staat algemeen in voor de ondersteuning van
beleidsoverkoepelende initiatieven van noord-zuid.

Plaats in de organisatie
- Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de adjunct van de directie.

Voor kennisname
Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Personeelslid
“voor kennisname”
Datum
Handtekening
Naam
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Direct Leidinggevende

Kernresultaatsgebieden
Kernresultaat 1
Opstellen en opvolgen van begrotingsvoorstellen en opmaken van een meerjarenplanning
van de dienst
Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
- de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier inzetten
- aanbrengen van voorstellen naar optimalisatie in uitvoering m.b.t. middelen en kosten
teneinde het resultaat en de kost van de dienst op een aanvaardbaar niveau te houden
- zorgen voor een gefundeerd, samenhangend begrotingsvoorstel en voor een accuraat
budgetbeheer en -controle

Kernresultaat 2
Opzetten en opvolgen van een strategisch beleidsplan rond ontwikkelingssamenwerking
Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
- de coördinatie en begeleiding van de opmaak van een strategische beleidsplanning
waarin missie, visie en strategie inzake ontwikkelingssamenwerking worden bepaald, en
dit in overleg met de betrokken mandatarissen, het werkveld en de beoogde doelgroepen
- de redactie van de jaarlijkse actieplannen in functie van wat in het beleidsplan is
bepaald om invulling te geven aan de actiepunten bepaald in het beleidsplan rond
ontwikkelingssamenwerking
- opvolging van de uitvoering van het beleidsplan
- evalueren van de uitvoering van het beleidsplan en het neerschrijven van deze
evaluaties in rapporten in het kader van het Gemeentelijk Convenantenbeleid

Kernresultaat 3
Opzetten en uitwerken van een beleid rond ontwikkelingssamenwerking
Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
- uitbouwen en stimuleren van de participatie aan een beleid rond
ontwikkelingssamenwerking zoals beschreven in de planning
-de lokale dynamiek op gang brengen door het ondersteunen van lokale actieve actoren
/ activiteiten rond mondiale thema's en het opzetten van activiteiten en projecten rond
mondiale thema's zowel intern naar personeel als extern naar de burger
-het uitdenken, uitwerken en coördineren van een samenwerkingsverband met een
andere gemeente of stad in het zuiden in het kader van het gemeentelijke
convenantenbeleid
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Kernresultaat 4
Verzorgen van projecten over diverse diensten heen
Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
- coaching, advies, kwaliteitsbewaking, opvolging en eventuele bijsturing van projecten
en deelprojecten, bijvoorbeeld buurtwerking
- uit de projecten de leermomenten voor de organisatie halen en deze ter beschikking
stellen aan de organisatie
- ervoor zorgen dat de principes van projectmanagement worden toegepast,
geëvalueerd en bijgestuurd

Kernresultaat 5
Sturen en bewaken van de interne en externe communicatie
Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
- de nodige externe contacten onderhouden met instanties die impact hebben op de
eigen opdracht (bv. Lokale organisaties, hogere overheden, en buitenlandse overheden)
- bevorderen van participatie en inspraak van de bevolking, verhogen van betrokkenheid
in de adviesorganisaties rond ontwikkelingssamenwerking
- instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de hiërarchische
oversten, de andere diensten en het beleid
- het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en netwerken rond mondiale thema’s,
zowel nationaal als internationaal

Kernresultaat 6
Verrichten van alle hier boven niet vermelde taken die nodig zijn voor een correcte werking
van de dienst
Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
- uitvoeren van administratieve taken eigen aan de dienst
- coördineren en ondersteunen van de werking van
ontwikkelingssamenwerking

de

adviesraad

voor

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer ondersteunende
taken van de eigen dienst of van andere gemeentelijke diensten.
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