
Vergadering hoge raad voor lokaal 
mondiaal beleid 08/12/2020 
 

1 Welkom 
 

Aanwezig: Dorothea Staes, Walter Buydens, André van Waes, Pierre Mertens, Rita Lamote, André 

Van Waes, Véronique D’ exelle, Annelies Verijke, Walter Brat,  

 

Nieuwe leden afgevaardigd vanuit milieuraad: Erik Gintelenberg & Min de Dycker 

Later aanwezig (bij puntje Webinar): Paul Schoenmaekers 

Verontschuldigd: Willy Van Camp 

 

2 Milieuraad 
We zouden graag meer symbiose bewerkstelligen tussen natuur & ontwikkelingssamenwerking.  

Puntje is grotendeels opgelost door de nieuwe afgevaardigden vanuit de milieuraad: Welkom tot 

onze raad & bedankt! 

 

3  Onafhankelijke jury & beoordelingscriteria voor projecten in het 

globale zuiden 
 

Zeer dringend: jury moet dit jaar bijeenkomen, beoordelen & gelden uitkeren aan de projecten 

boekhoudkundig gezien. 

 

Leden van de jury 
 

Definitief bevestigd: André van waes,  Marit Baelus, Walter Buydens, Liesbeth Andries, Dirk Roos. 

Extra potentiële leden (te contacteren voor 2021): Willy van bouwel,  Luc callaert, lid van 

milieuraad,... 

 

Beoordelingscriteria 
 



Walter: belangrijk om collectieve discussie te hebben om individuele beoordeling bij te kunnen 

sturen en om tot collectieve consensus te komen. 

 

Pierre: positief dat er een onafhankelijke jury is. Eventueel ruimte voor verbetering, projecten 

aanpassen, feedback geven om  

 

Thea: buiten inhoudelijke criteria, ook criteria of budget verantwoord is tov (grootte van project)? 

 

Dré: Ook mee draagvlak in Schoten in beoordeling zetten & begroting mee in rekening brengen 

(aansluitend bij Thea) 

 

Kortom 
-Goede aanzet van Walter, zie bijlage 

-Toevoeging: draagvlakverbreding & begroting (elke 10 punten bijgeven in aanzet 

beoordelingscriteria van Walter) 

 

Tijdspanne 
Walter & Dré men leidende rol om jury te contacteren & bij elkaar te roepen. 

Zij trachten voor 18/12 de projecten te beoordelen, zodat de projecten tijdig nog hidroplus subsidie 

krijgen. Indien niet mogelijk voor 24/12. 

 

Extra 
Pierre: Is er extra subsidie mogelijk voor noordwerking? Dit was opgeworpen in de werkgroep. 

 

Op dit moment is dit geen aparte subsidie maar aan de werkgroep & subsidie voor het zuiden 

gekoppeld. 

 

Prioriteit van het beleid & kans op verjonging, maar dit jaar zeer moeilijk vanwege Corona. 

 

Besluit: We nemen dit op als puntje voor volgende vergadering. 

 

Rita: Hoeveel punten moet je halen om in een bepaalde categorie te zitten? Niet helemaal duidelijk. 

 

Iedereen: zeer goed punt, dit moet opgenomen worden door de jury. 



 

Walter: Gaan we inzetten op een paar zeer kwalitatieve projecten die meer gelden krijgen of op 

meerdere kleine projecten die een kleine bijdrage krijgen? 

 

Niet zo gemakkelijk in te delen, jury krijgt mandaat van de raad. 

 

Volgend jaar: inzetten op bijsturing van de projecten 

Volgend jaar: goede tijdspanne voor susbidies van de projecten 

 

Jury krijgt het mandaat om de projecten te beoordelen & gelden uit te keren. 

 

4 Webinar 
 

Sprekers 
Lieven Bauwens (via Pierre) 

Mark Bellings (via Walter Brat) 

Leerkracht met projecten rond boomaanplant. 

Benson Mutama (Via Walter Buydens): onderzoeker met irrigatieproject in Kenia met boeren die 

efficiënt gebruik maken van grondwater. 

Ronny van looveren (Via Thea): werkt rond klimaatverandering & impact in stedelijke omgeving. 

Samuel van de vijver 

 

Technisch 
-Moderator nodig om tijdspanne te bewaren  

-Live vragen beantwoorden? 

-Soms slechte verbinding in Kenia, wat bij slechte verbinding? Op voorhand 10min opnemen? 

-Webinar moet technisch goed ineen zitten: eerst zien onder eigen personeel (technisch, 

cultuurdienst (Siebe heeft dit in het verleden gedaan),...) en anders extern met budget 

noordwerking. 

-Ondertiteling nodig in Nederlands voor Engelstalige sprekers,... 

 

Concreet: elke spreker neemt van te voren 10 min op en nadien wordt dit aan elkaar gemaakt.  

 



 

Datum 
Maandag 15 maart- start - 19u30 

 

Moderator 
Vrouw onder alle mannen? 

Iemand charismatisch? 

Iedereen: Véronique D’exelle als moderator 

Rol: introductiefilmpjes & begeleiden van de live vragen en antwoorden en filteren hiertussen. 

Eventueel vragen via chat. 

 

Gender is belangrijk om mee te nemen in het webinar: ook vrouwelijke sprekers en/of moderator 

nodig. Iedereen nog eens nadenken over vrouwelijke sprekers. 

Iedereen: Kwaliteit is belangrijk maar we kunnen het niet maken in het het SDG thema van geen 

vrouwelijke sprekers of moderator te hebben. 

 

Communicatie 
 

Zo breed mogelijk communiceren over de gehele gemeente heen op voorhand. 

Uitgifte nieuwe info Schoten: 8 maart, rekening mee houden. 

Ook: bode Schoten, sociale media,... 

6 januari nodig om inhoud door te geven aan Laura Delandsheer voor info Schoten. 

 

Attractieve titel nodig. 

 

Publiek 
Thea: eerst hoge raad & werkgroep als publiek en daarna opname delen? 

 

Iedereen: Volledig opentrekken naar gehele bevolking. 

 

Extra 
-Véronique: Studenten betrekken bij webinar? 

Studenten uitnodigen voor volgende vergadering 



5 Volgende vergadering 
 

Voor 6 januari (deadline info Schoten). 

 

Voorstel voor vergaderen tussen 12u-14u overdag van Pierre. Iedereen is er mee akkoord. 

28 december om 9u30 vergadering 

 


