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extra vergadering Meerjarenplan
Aanwezig
Sien Van Boven, Hendrik De Lange, Anniek Decock, Ria Coussens, Hans De Ruyter, An
Defloor, Marc Claeys, Walter Vlassenbroeck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Mariska
Samyn, Freddy Raveel, Philippe Delfosse
Verontschuldigd
Dirk Vanroose, Bart Laureys, Hilde Vande Velde, Antoine Van Nieuwenhuyze, Marc Lagaert

Sien verwelkomt iedereen en heet de nieuwe leden welkom.
Er wordt één extra agendapunt toegevoegd, nl Haiyan 2121.
De nieuwe leden stellen zich voor:
Freddy Raveel, voorzitter van vzw Istuti en Philippe Delfosse, secretaris en bestuurslid.
vzw Istuti zijn vrijwilligers die zich inzetten voor Sri Lanka. Het doel is het ondersteunen van
hulpbehoevende inwoners van Sri Lanka, zoals bv alleenstaande vrouwen met gehandicapte
kinderen.
De vereniging werd opgestart in Zulte (maatschappelijke zetel) en wil verder uitbreiden naar
andere gemeenten. Op termijn zijn er plannen om activiteiten te laten doorgaan in De Pinte
en om meer bekendheid te krijgen in onze gemeente, wensten zij lid te worden van de GROS.
1. Meerjarenplan 2014-2019
Schepen Vanbiervliet licht toe aan de hand van het doorgestuurde document.
Een tijdje geleden lichtte Ann Martens het verhaal toe van het impulsbeleid en de BBC, Beleid- en Beheercyclus. Hierbij werd duidelijk dat alle gemeenten een meerjarenplan dienen op
te maken.
Het gemeentelijk Meerjarenplan bestaat uit 4 strategische doelstellingen: organisatie, omgeving, welzijn en vrije tijd.
De Pinte wil blijven inzetten op internationale solidariteit door onder meer de duurzaamheidsambtenaar halftijds in te zetten hiervoor.
Via de Vlaamse overheid kan de gemeente subsidies verkrijgen indien het meerjarenplan
wordt goedgekeurd. Het deel dat de gemeente voorziet voor subsidies aan verenigingen wordt
niet meegeteld in dit bedrag. Voor dit bedrag is een stijging voorzien van 4.000 euro.
De doelstelling ‘welzijn’ werd opgesplitst in 2 operationele doelstellingen.
De voorzitter overloopt alle acties.
operationele doelstelling: De Pinte is een solidaire en duurzame gemeente.
Deze doelstelling werd onderverdeeld in 5 actieplannen met bijhorende acties.
- 1.1.1 : akkoord
- 1.1.2: na advies van de GROS + er moet de mogelijkheid zijn om noodhulp te geven via
directe storting of via het organiseren van acties (bv benefiet)

- 1.3.1: kan nog zakken naar 250 €, deze budgetten worden bijna nooit opgebruikt door de
adviesraden, indien een actieve raad meer dan 250 € nodig heeft, zal dit kunnen aangepast
worden via een budgetwijziging + de penningmeester gaat na hoeveel er de voorbije jaren
werd opgebruikt
- 1.3.2: eventueel ruimer zien dan enkel 11.11.11?
voorstel om de 2.000 euro te verdelen over de 11.11.11 campagne en het NZ middenveld
- 1.3.3: vermelden dat het over het lokaal NZ middenveld gaat, hieronder vallen de acties die
de GROS gezamenlijk wil organiseren bv wereldfestival, spreker voor infoavond, educatie voor
GROS leden
- 1.4.5: ondersteuning Oxfam Wereldwinkel werd toegevoegd na de opmerking in de vorige
GROS-vergadering
- 1.5.1: terug te vinden onder duurzaamheid/milieu acties
operationele doelstelling: Brede sensibilisatie over de actuele Noord Zuid verhoudingen.
2 actieplannen met bijhorende acties
- 2.1.1: mogelijkheid voor verenigingen om bv een gezamenlijke folder uit te geven of via
internet meer te communiceren
- 2.1.2: met ondersteuning van de GROS en van de verenigingen die actief zijn in de GROS
bv bijeenkomst met de schooldirecties om na te gaan waar de scholen meer behoefte aan
hebben qua ondersteuning + aantal scholen vermelden in de toelichting
- extra actie opnemen mbt acties naar de jeugd: 2.1.4 + herverdeling budget
- De punten inzake armoede staan in het meerjarenplan onder het deel van het OCMW.
- vrijwilligerswerk: is onder de doelstelling Vrije tijd opgenomen (actieplan 1419.40)
- In vergelijking met plannen van de andere gemeenten merkt de raad op dat het plan van De
Pinte goed uitgewerkt is, de acties zijn zo omschreven dat er voldoende mogelijk is mbt de
inhoudelijke uitwerking.

Advies
De GROS maakte in 2012 een memorandum op dat werd doorgestuurd naar alle politieke partijen van De Pinte in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.
Het memorandum wordt getoetst aan het meerjarenplan en het blijkt dat alle gevraagde aandachtspunten opgenomen werden in het plan.
De 0,7% norm die gevraagd werd, wordt bijna gehaald: 0,65% van de totale inkomsten (11.000.000) gaan naar internationale solidariteit.
De GROS is tevreden dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt opgetrokken, terwijl er veel besparingen moeten doorgevoerd worden. De GROS apprecieert dat er 1 €/inwoner wordt voorzien.
De GROS en de Fair Trade trekkersgroep zullen de acties mee helpen uitwerken, ondersteunen en uitvoeren.

2. Hulpactie Filipijnen – Haiyan 2121
De nood aan hulp bij dergelijke rampen is dikwijls het grootst enkele jaren na de ramp.
Via de infokrant zal een oproep gedaan worden aan de inwoners om een bijdrage te storten
en wordt gevraagd om individuele acties door te geven aan de gemeente.

Volgende vergadering GROS: woensdag 18 december om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

