
Vergadering Hoge raad voor lokaal 
mondiaal beleid 28/10/2020 

Aanwezig 
Pierre Mertens (niet aanwezig door urgentie, geeft stem aan Dré Van waes via mail), Rita 
Lamote, André Van Waes, Dorothea Staes, Walter Buydens, Véronique D’ exelle, Annelies 
Verijke 

Verontschuldigd 

Pierre Mertens (zie boven), Willy (28/10 wegens urgentie verontschuldigd via mail), Paul 
Schoenmaekers. 

1. Samenstellen onafhankelijke jury voor het 
beoordelen van de ingediende subsidieaanvragen 
voor projecten in het globale zuiden. 
Walter: We dienen mensen te kiezen die inhoudelijk competent zijn, iemand die iets afweet 
van duurzame ontwikkelingssamenwerking. Of minstens van enkele SDG punten. Ikzelf heb 
ik de jury gezeten van biodiversiteit. Eventueel stem geven aan bevolking van Schoten? 
50/50 
 
Thea: Goed idee om burgers te betrekken bij stemming van projecten. Eventueel in de lijn 
van klimaat kapitaal burgers betrekken bij projecten in Zuiden die subsidies kunnen krijgen.  
 
Rita: Vraagje over verdeelsleutel. Is het eventueel een idee om jury 60% te geven en burgers 
40¨%? Burgers kunnen dan meer beslissen over wat er met het belastinggeld gaat gebeuren 
maar jury heeft meer kennis te zake. 
 
Walter: Ik weet niet hoe de bevolking gaat reageren bij minder beslissingsrecht dan 
klimaatkapitaal. 
 
Dré: Sluit zich aan bij Rita, voldoende ruimte geven aan jury om ook inhoudelijk te 
verdedigen. 
 
Thea: We zouden het kunnen verantwoorden dat stem van de bevolking iets minder is dan 
bij klimaatkapitaal omdat de projecten van het klimaatkapitaal lokale projecten zijn die zich 
heel dicht bij de burger voltrekken. 
 
Rita: Eventueel aan de GROS leden of leden van de werkgroep voor te leggen? 
 
Thea: Hoe gebeurde dit in het verleden? 
 
Annelies & Dré: Voorzitter GROS, iemand van provincie & ambtenaar voor verslag. 
 
Iedereen is het eens opnieuw iemand van de provincie erbij te betrekken voor beoordeling. 
 



Walter: Hoeveel mensen er idealiter bij betrekken? 
Voorzitter er bij betrekken is deze onafhankelijk? 
 
Rita: Wie is nu voorzitter van de werkgroep? 
 
Thea & Walter: zij die ook zelf betrokken zijn bij projecten kunnen niet  in de onafhankelijk 
jury zitten. 
 
Véronique: eventueel studenten er bij betrekken? 
 
Walter: Studenten met ervaring waarom niet? 
Ik wil dat zelf eventueel ook wel doen met ervaring in India, wereldbank? 
 
Iedereen is er mee akkoord 
 
Rita: Stelt Thea voor om mee in de onafhankelijke jury te zetelen 
 
Thea: Ik weet niet of dat oke is dat 3 leden van de hoge raad ook in de onafhankelijke jury 
zitten. Wel veel ervaring met projectbeoordeling maar niet zo veel met projecten in het 
globale Zuiden 
 
Dré stelt voor om eventueel zelf in de jury te zetelen en dat we eventueel iemand van 
brasschaat mee in de jury laten te zetelen? 
 
Iedereen vindt het een goed idee om iemand van buitenaf de gemeente in deze 
onafhankelijke jury te laten zetelen. 
 
Voorstel vanuit Brasschaat Willy Van bouwel (voorzitter GROS Brasschaat) & Marit 
(ambtenaar lokaal mondiaal beleid). 
 
Iedereen vindt dit een goed voorstel als ze het willen doen & geen connectie hebben met 
ingediend projectvoorstel. 
 
Walter: Stelt iemand voor die al veel ervaring heeft met projecten van Afrika te beoordelen 
vanuit de wereldbank 
 
Voorstellen onafhankelijke jury: Willy Van Bouwel (Dré contacteert), Marit (Dré 
contacteert), Studente met ervaring (Annelies contacteert), Walter Buydens, Liesbeth 
Andries van de Provincie & 4e pijler steunpunt (Annelies contacteert), Dirk Broos 
(Walter contacteert), Dré (zit in werkgroep, hoge raad, dient geen project in en is 
onafhankelijk),... Verdeelsleutel 40% bevolking & 60% jury voor beoordeling projecten 
globale zuiden. 
 
--> Véronique zetelt mee in de jury maar heeft geen stemrecht. 
 
Thea: Zijn de criteria die de juryleden moeten gebruiken ter beoordeling van de projected 
duidelijk? 
 
Walter vindt dit vrij goed duidelijk, maar misschien goed om dit verder uit te werken. 
Eventueel water hier mee in verwerken? 
 
-Pauze- 
 



Thea & Walter: Wel duidelijke beoordelingscriteria nodig, zodat mensen ook beoordeling 
kunnen inkijken. Maar beoordelingscriteria zouden dan overeen moeten stemmen met 
inhoudelijke criteria van het reglement voor subsidies van het globale Zuiden. Bepaalde 
gewichten linken aan elke beoordelingscriteria. 
 
Dré: Brasschaat heeft eerst in de GROS besproken. 
 
Walter: we moeten eerst beoordelingscriteria & gewichten vastleggen vooraleer de projecten 
ingezien worden. 
 
Walter gaat in overeenstemming met Dré en Liesbeth de beoordelingscriteria 
uitwerken met gewichten. Daarna gaat dit naar alle leden van de raad gestuurd worden 
voor feedback, waarop deze criteria aangepast kunnen worden. Daarna zijn dit de 
criteria voor de onafhankelijke jury. 
 
Iedereen is het er mee eens. 
 

2. Hoe in Covid tijd draagvlakverbreding doen in 
Schoten? 
Dré: voorbeeld klimaatkapitaal in betrokkenheid burgers, zo ook bekendheid naar inwoners 
uitbreiden. 
 
Véronique: Video & foto’s op website info gaan we nu al doen, via studenten dynamisch 
blijven,... vooral via sociale media. Binnen thema water met ideeën komen? 
 
Thea: leden van de werkgroep inspireren voor thema water om externe expert uit te 
nodigen? Thea kan viavia iemand contacteren om over water te praten maar niet vanuit 
ontwikkelingsperspectief. Andere ideeën om externe experten te betrekken? 
 
Véronique: Misschien verschillende soorten experten betrekken die het thema water 
belichten telkens vanuit andere hoek (klimaat, ontwikkeling, milieu, …)? 
 
Dré: Digitale oplossingen zoeken 
 
Walter: Een van de studenten heeft interessant project vanuit Kenia ivm irrigatie, Walter kan 
hem als spreker vragen voor webinar. 
 
Iedereen vindt dit een goed idee.  
Thea gaat ook vragen achter spreker. 
 
Walter: Mensen van aquafin ook vragen? 
 
Thea vindt dit een goed idee. 
 
Véronique: kent iemand van Pidpa in Antwerpen. We kunnen meerdere sprekers vragen en 
korte nabespreking houden om dynamiek er in te houden. 
 
Walter: Goed idee, Naar wie richten we de webinar, naar alle inwoners? 
 



Thea: Bijeenkomst werkgroep & hoge raad. Alle sprekers aan het woord laten & beoordelen. 
De interessante kunnen we in een webinar voorstellen voor de bevolking. 
 
Kortom: Thea vraagt aan via vriend aan waterspecialist Stad Antwerpen & aquafin, 
Véronique vraagt aan iemand van Pidpa, Walter vraagt aan ex-student in Kenia voor in 
elkaar steken webinar → deadline half november voor contacteren sprekers. 
Februari voor webinar. 

3. Spreker, mogelijke webinars als inspiratie 
Zie vorig puntje 

4. Geïnteresseerde studente 
Iedereen is het er mee eens om de studente de kans te geven om subsidies te krijgen om 
subsidie te krijgen 
 
Dré: Hoe terugkoppelen in Schoten? 
 
Webinar, digitale dagboek,... 
 
Iedereen: voorstel 200€ subsidie en 100€ bij terugkomst als ze een activiteit doet om 
draagvlak te vergroten. Er iets aan vastkoppelen. 
 
Annelies: voorstel hashtag vanuit studenten voor alle projecten of studenten die subsidie 
krijgen vanuit de gemeente. 
Iedereen: goed idee 
 
Rita: facebookpagina, kan je aantal volgers zien 
 
Iedereen: goed idee 
 
Rita: materiaal bezorgen van videos én foto”s dat we kunnen delen 
 
Walter: podcast 
 
Kortom: het moet een medium zijn waar student zich goed bij voelt om draagvlak in 
Schoten te creëren. Beoordelingscriteria conform de projecten in het globale Zuiden 
(SDG’s), Onafhankelijke jury beoordeelt dit. 
 

5. Brainstormsessie over toekomstige taken van de 
hoge raad 
Thea: Voorstellen/plannen van de leden die al wat ervaring hebben in de GROS. Wat wordt 
er precies verwacht van ons? 
 
Véronique: Nieuwe ideeën stimuleren 
 



Thea: volgende vergadering, welke soort adviezen kunnen we formuleren? Vb: webinars 
waar we volgende keer vorm aan kunnen geven. Volgende vergadering misschien 
brainstorm met de hele groep: hoge raad & werkgroep als we met meer volk zijn? 
 
Dré: in het verleden is hier in kleine groep al over gebrainstormd, misschien kunnen deze 
van onder hets stof gehaald worden en later besproken worden in de raad en een nieuw 
samengestelde werktafel? 
 
Iedereen is het er mee eens. 

6. Bespreking afsprakennota 
Opmerking Rita: Wie is de bevoegde ambtenaar? 
Annelies: Eva Van der Cruysse coördineert alle adviesorganen binnen de gemeente. 
Verder geen opmerkingen 
Alle aanwezigen gaan akkoord met de nota. 
 

7. Volgende vergaderdatum? 
Timing Thea: 

 Komende weken: contacteren jury & webinar sprekers 
 Februari: webinars 
 Half december: samen te komen voor nieuwe vergadering, na 2/12 

 

7. Varia 
Dré: 
Stand van zaken klimaatkapitaal & hoe we dit in de raad kunnen ondersteunen. Dit wordt 
besproken in de nieuwe vergadering december. 
 


