Memorandum
‘Internationale Solidariteit’ en Ontwikkelingssamenwerking
Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 – De Pinte-Zevergem

Inleiding
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar beschouwt de GROS De
Pinte-Zevergem (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) het als haar
opdracht een aantal aanbevelingen te formuleren met het oog op het toekomstig
gemeentelijk beleid inzake internationale solidariteit.
Vanuit de onmiskenbare vaststelling dat wij o.m. door de technologische evolutie en de
globalisering van de samenleving, meer en meer in een mondiale samenleving komen,
menen wij dat ook ons lokaal beleid een veel grotere verantwoordelijkheid moet opnemen,
zo dat de hele wereld kan evolueren naar een vreedzame, duurzame en sociaal
rechtvaardige plek. Problemen van elders veroorzaken immers ook de problemen hier en
omgekeerd.
Voor de concrete aanbevelingen die wij hierna formuleren, baseren wij ons op de ‘Agenda
2030’. Dit is de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de VN, waarin we de Duurzame
OntwikkelingsDoelstellingen of DOD’s (in het Engels SDG’s) terugvinden.
Vanuit de GROS roepen wij de nieuwverkozen en de herverkozen vertegenwoordigers van
de bevolking van De Pinte en Zevergem op, om deze Agenda als leidraad te nemen bij de
opmaak van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor de periode 2019-2025.
Dit verkiezingsmemorandum wordt aan alle politieke partijen overhandigd.

Aanbevelingen
Ons uitgangspunt is dat de realisatie van de Agenda 2030 binnen de lokale gemeenschap
zowel een opdracht als een kans is voor iedereen, zowel politici, als het maatschappelijke
middenveld met zijn talloze verenigingen, organisaties, ngo’s, initiatieven van burgers, …
die begaan zijn met een duurzame en solidaire samenleving. Iedereen is in deze een
belangrijke partner. Ondersteuning en aanmoediging van dit middenveld zijn hierbij
essentieel.
Voor de verdere uitwerking van deze agenda is de GROS de bevoorrechte partner en
verwacht de raad dat haar om deskundig advies gevraagd wordt .
1. De opname van de Agenda 2030 in de BBC veronderstelt een transversale
implementatie ervan, m.a.w. elke beleidsbeslissing en/of –doelstelling die de gemeente
vooropstelt, wordt afgetoetst aan de DOD’s.
Ook voor het gunnen van aanbestedingen door de gemeente worden dezelfde criteria
gehanteerd.

De nieuwe wetgeving van 17 juni 2016 op de openbare aankopen maakt het mogelijk om
sociale en ecologischer criteria te integreren in de aankoopprocedure. 1
De gemeente belegt haar middelen ook in duurzame beleggingsfondsen.
Een ambtenaar met een specifieke bevoegdheid zorgt voor de aftoetsing, bewaakt het
overzicht en coördineert.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) werkt een formule uit om
de aftoetsing van de DOD’s aan de beleidsdomeinen mogelijk te maken.
De gemeente De Pinte behoort tot de groep van 30 gemeenten die begeleiding krijgen
bij de implementatie van de ontwikkelingsdoelstellingen en kan hiervoor beroep doen op
de VVSG.
2. Het apart vermeld en transparant budget voor de internationale solidariteit moet
stijgen! De middelen van het lopende impulsfonds worden structureel verankerd.
Het vooropgestelde streefcijfer van 0,7% van de gemeentelijke begroting kan middels
een dynamisch groeipad op het einde van de volgende legislatuur bereikt worden. Het is
nu amper 0,49%! De nu voorziene middelen voor de werking van de GROS en haar leden
blijven behouden en kunnen uitgebreid worden.De personele ondersteuning blijft
behouden en er komt een duidelijke functieomschrijving van de betrokken ambtenaar
(zie ook punt 1 hierboven).
3. Als mondiale gemeente willen wij dat de bevolking zich voldoende bewust is van de
oorzaken van de huidige ongelijkheden, de impact van haar eigen gedrag op het klimaat
en de structurele veranderingen die nodig zijn om het tij te keren. Daartoe is een brede
communicatie met en participatie van de bevolking een essentieel gegeven. Dit kan
door de bekendmaking van sensibiliserings- en benefietactiviteiten o.m. via website,
infoblad, affiches, culturele happenings en tentoonstellingen, i.s.m. andere spelers, zoals
de bib, de diverse verenigingen, … .
Meer in het bijzonder moet de gemeente
initiatieven nemen om de samenwerking tussen de verschillende adviesraden
significant te versterken.
4. Van uitzonderlijk belang is dat de jeugd (jeugdraad, jeugdconsulent, jeugdverenigingen,
…) wordt meegenomen in het mondiaal verhaal, de internationale solidariteit en de
realisatie van de DOD’s. Dit betekent voor het gemeentelijk beleid : hen informeren en
sensibiliseren, het opzetten en ondersteunen van initiatieven zoals het gebruik van Faire
Trade op kamp, deelname aan nationale initiatieven (o.a. Oxfam Trailer Walk),
aanbieden van spelmateriaal, …
5. We vragen dat de gemeente consequent en voluit kiest voor een duurzaam
aankoopbeleid. D.w.z. dat de gemeente zelf duurzame producten aankoopt (koffie,
dranken, werkkledij, sportkledij, …) het middenveld en de bevolking aanzet tot lokaal
aankopen, de handelaars stimuleert om duurzame producten aan te kopen/aan te
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Openbare aankopen kunnen gebruikt worden om bedrijven aan te zetten tot ecologische én sociale
duurzame productiemethodes. De wijze waarop deze producten tot stand zijn gekomen en hun
duurzaamheidscyclus kunnen deel uitmaken van de beoordeling van de offertes.

bieden en de verschillende middenveldcampagnes (bvb schone Klerencampagne, …)
verder faciliteert.
6. Concrete acties die al bestaan, zoals de, de werking van de Faire Ttrade-trekkersgroep
rond Faire Trade-gemeente (vijf sterrengemeente), de burgerschapsweek voor de lagere
scholen, de deelname aan Youca, de dikke truiendag, het verwelkomingspakket voor
nieuwe inwoners,… moeten blijvend ondersteund worden.
7. De gemeente maakt werk van een menswaardig en inclusief lokaal opvang- en
migratiebeleid, o. m. door : passend woningaanbod, een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte, de ondersteuning van de vrijwilligerswerking, het organiseren van
activiteiten die de integratie en inclusie bevorderen. Aansluitend bij de doelstelling 1
(geen armoede) en 10 (ongelijkheid verminderen) voert de gemeente een actief sociaal
woonbeleid dat alle inwoners ten goede komt en ageert ze tegen de ‘nieuwe
ongelijkheid ‘ in onze rijke, maar dure gemeente!
8. Het ‘Burgemeestersconvenant’ dat werd ondertekend moet verder uitgevoerd worden
via een sterk en ambitieus actieplan. Investeringen in publieke ruimtes, die rekening
houden met klimaatveranderingen zijn noodzakelijk (isoleren van gebouwen, fietspaden,
elektrische laadpalen en fietspompen, gebruik van het openbaar vervoer voor het eigen
personeel stimuleren, …). De gemeente voert een transparante communicatie naar het
brede publiek m.b.t. het al dan niet bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.
9. De verdere ondersteuning van de lokale Oxfam-Wereldwinkel (OWW), zowel
infrastructureel als naar werking toe. De wereldwinkel is immers bij uitstek de pionier
inzake de strijd voor een Fair Trade model. De internationale solidariteit wordt hier
geconcretiseerd via steun aan de partnerorganisaties in het zuiden.
10. Er moet meer en meer worden ingezet op allianties met lokale
duurzaamheidsinitiatieven: ondersteuning van de ‘korte keten’, seizoensgebonden
producten, bioproducten, vleesmatiging. Alle initiatieven hiertoe dienen volop
ondersteund te worden.

Tenslotte nodigen we de huidige en toekomstige beleidsvoerders uit om samen met ons
na te denken over de volgende vermelding in de Gemeente en stadsmonitor van
Vlaanderen2:
‘De Pinte behoort tot de rijkste, de welvarendste en gelukkigste gemeenten in Vlaanderen.’

In welke mate delen we onze welvaart en geluk? Is dit geen morele plicht?

Addendum: Hierna het resultaat van een door de GROS n.a.v. de vertoning van een film over
internationale solidarieit bij de Pintse deelnemers verzamelde lijst van wensen rond het in De Pinte
te voeren lokaal beleid.
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