Vergadering GROS

Verslag vergadering 30 januari 2007
Aanwezig
Antoine Van Nieuwenhuyze, Sien Van Boven, Hilde Vande Velde, Geert Depestele, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Jan Milh, Gentiel Vanommeslaeghe, An Defloor, Walter Vlassenbroeck, Bert
Verpoest, Ria Coussens, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Sjiel Seynnaeve, Bart Laureys, Alex Van de Putte
Afwezig
Hans De Ruyter, Guy Blomme, Michel Dedain, Ann Vandenbussche, Marc Lagaert
De voorzitter verwelkomt de leden en laat alle leden zich kort voorstellen.
- Ria Coussens: lid van het ACV De Pinte & Zevergem en ACW, is lid in het kader van wereldsolidariteit en ontwikkelingssamenwerking
- An Defloor zal afwisselend met Ann Vandenbussche de vergaderingen bijwonen, dit in het kader van
Broederlijk Delen en Welzijnszorg
- Schepen Lieve Van Lancker stelt zich voor.
Bart Laureys heeft zich per mail verontschuldigd en laat weten dat de Damiaanaktie de actie heeft
voorgesteld aan de scholen van de gemeente. “De scholen in De Pinte zijn dit jaar niet op dit aanbod
ingegaan. Wel werd er tijdens de eucharistievieringen in De Pinte en Zevergem door mij een getuigenis gebracht over de werking van de Damiaanactie in Congo en Bangladesh - waar ik zelf op inleefreis
ben geweest.”
1. Verslag vergadering 19/12/06
wordt goedgekeurd
2. Goedkeuring statuten
- uniformisering reglementen adviesraden
- wijzigingen art. 3
De GROS is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers.
A. Stemgerechtigde leden
De afgevaardigde van een vereniging die verhinderd is, kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger.
B. Niet-stemgerechtigde leden
- Leden die een politieke functie uitoefenen
C. Waarnemers

- wijzigingen art. 4
§1. Alle beslissingen, uitgezonderd mbt de statuten en het huishoudelijk reglement, worden met een
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen.
§3. Om geldig te kunnen beraadslagen en om geldig advies te verstrekken, moet de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
§4. Een stemgerechtigd lid kan zich bij volmacht laten vervangen door een ander stemgerechtigd lid.
- wijzigingen art. 5
De stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering kiezen het Dagelijks Bestuur van de GROS.
- wijzigingen art. 10
De hoedanigheid van lid wordt verloren door:
- het 3 maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven
- het verstrijken van de mandaattermijn
- het schriftelijk aan de voorzitter medegedeeld ontslag
- het niet meer woonachtig zijn in de gemeente De Pinte
- wijzigingen art. 13
- De statuten van de GROS kunnen bij twee derde meerderheid van stemmen gewijzigd worden, op
voorwaarde dat twee derde van de stemgerechtigde leden tijdens de stemming aanwezig is. Deze
voorwaarde vervalt indien het voorstel tot wijziging van de statuten de vorige vergadering reeds op de
agenda stond.
- algemene werking – extra artikel
Het dagelijks bestuur kan de adviezen goedkeuren in het geval van hoogdringendheid. De algemene
vergadering dient hierover zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
De goedkeuring van de statuten wordt verschoven naar de volgende vergadering wegens het onvoldoende in aantal zijn van stemgerechtigde leden. De goedgekeurde statuten d.d. 15/05/06 worden
meegestuurd met het verslag.
3. Goedkeuring huishoudelijk reglement
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement wordt verschoven naar de volgende vergadering.
4. Goedkeuring afsprakennota
De goedkeuring van de afsprakennota wordt verschoven naar de volgende vergadering.
5. Convenant Ontwikkelingssamenwerking - advies
De voorzitter geeft een korte toelichting over de inhoud van de convenant.
Schepen Van Lancker deelt mee dat de ondertekening van de convenant besproken werd op het
schepencollege d.d. 29/01/07.
Het schepencollege wil graag eerst de werking van het GROS afwachten vooraleer dergelijke beslissingen te nemen. Eén van de voorwaarden van het convenant is dat binnen de 3 jaar na het ondertekenen een voltijds ambtenaar ontwikkelingssamenwerking moet worden aangesteld en dit voor de
duur van het convenant.

Het schepencollege staat echter wel achter de zienswijze, maar vindt het te vroeg om nu reeds de
convenant te ondertekenen. Eerst stappen, dan lopen.
opmerkingen leden:
- er moet inderdaad voldoende draagvlak zijn
- financiële aspect van de convenant was wel belangrijk
- het GROS rekent op de logistieke steun (o.m. de inzet van de ambtenaar van de gemeente) om
te kunnen evolueren naar een voldoende groot draagvlak om de convenant toch te kunnen aangaan.
Zonder die steun zal dit ook op termijn niet haalbaar zijn. Het GROS wil ook nog verder de modaliteiten van de convenant nagaan: is het echt wel zo dat je na 3 jaar MOET overgaan tot het aanwerven
van een fulltime ambtenaar?
6. Allerlei
- Aan de verenigingen wordt een oproep gedaan om alle geplande activiteiten door te geven aan
Mariska. Op deze manier kan er een jaarkalender opgemaakt worden
- De voorzitter vraagt de leden welke zij als mogelijke doelstellingen zien voor 2007 voor de GROS
enkele voorstellen:
- profileren als GROS
- sensibiliseren
- infokrant: verenigingen stellen zich telkens voor
- informatiepakketten voor de scholen
- elk kalenderjaar zou er één actie grondig kunnen worden uitgewerkt + doelstellingen voorop
stellen
- 3 onderverdelingen: binnenkamers (statuten,...), acties naar de bevolking en adviezen naar
het gemeentebestuur
- mogelijkheid tot debatteren binnen het GROS + beroep doen op externe deskundigen
- actie ‘mijn gemeente is verkocht’
- afstemming op andere adviesraden
- link naar duurzame ontwikkeling
- 3e wereld binnen de eigen gemeente
- plannen op voorhand aankondigen in de infokrant
- afstemming activiteiten mbt ontwikkelingssamenwerking op basis van een jaarkalender
- advies geven mbt gratis gebruik gemeentelijke lokalen voor verenigingen die zich inzetten
voor ontwikkelingssamenwerking
- visie van het schepencollege bij het opmaken van de nieuwe beleidsnota mbt ontwikkelingssamenwerking ?
- reglement opmaken mbt subsidies (gemeente voorziet op de begroting 3.500 €)
- locatie Wereldwinkel
- leden die ideeën hebben, mogen deze steeds doorsturen naar Mariska
- de ledenlijst zal doorgestuurd worden naar alle leden, zodra deze definitief is
- bekendmaking GROS op de braderie ?
- activiteit Vredeseilanden: tevreden met opbrengst
- vzw Nona: organiseert een concert van het ensemble Kalliope uit Gent op 5 mei om 20u in de kerk
van De Pinte
- Wereldsolidariteit: activiteit op 12 en 13 mei

Volgende vergadering: 27 februari 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

