
Vergadering Hoge Raad voor Lokaal 
Mondiaal beleid 3 maart 2020 
 

Aanwezigen: Véronique D’Exelle, Rita Lamote, Dré Van Waes, Anne (rode kruis) , Thea Staes, Walter 

Brat, Willy Van Camp, Dirk Vercammen, Walter Buydens, Annelies Verijke. 

 

1. Kennismaking 

2. Voorstelling nieuwe raad: 

a. Gestart vanuit idee van SDG’s & progressiviteit.  

b. De gemeente heeft extra budget & ambtenaar aangesteld om lokaal, mondiaal beleid in te 

ondersteunen. Voornamelijk wensen we de scholen te betrekken. 

c. Nieuwe structuur, kort overlopen (zie bijlage 1). 

 

3. Feedback op statuten hoge raad: 

a. 3 X per jaar bijeenkomst, met uitzondering van ‘dringende bijeenkomst’ door bv. Werkgroepen 

gevraagd. 

b. Artikel 11: verslagen van hoge raad worden doorgegeven aan de werkgroepen. Belang dat de 

hoge raad de rode draad geeft & dat deze gevolgd wordt door de werkgroepen.  

c. Angst voor te grote top/down werking? Het gaat hier voornamelijk om een wisselwerking. We 

wensen langs 2 kanten een synergie te bekomen. De Hoge raad kan vooral een meerwaarde betekenen 

om projecten omhoog te tillen qua professionaliteit, interdisciplinariteit, om zo betere resultaten voor 

elk project te bekomen. 

d. Artikel 1: hoge raad is denktank & adviesorgaan - dit lijken 2 verschillende dingen? Niet per se, 

omdat het een wisselwerking is tussen de hoge raad & gemeenteraad/college. We zijn in de eerste 

plaats een denktank die gevraagd kan worden advies te geven. 

e. Hoe vaak komen de werktafels samen? De werktafels zijn eerder ad hoc. Zij bestaan enkel 

tijdelijk wanneer zij  nodig zijn. Enkel de onafhankelijke jury  is een permanente werktafel omdat zij elk 

jaar subsidies moeten goedkeuren. Het staat leden uiteraard vrij te schipperen tussen werktafels. 

f. Zijn er lessen die we uit het verleden kunnen trekken? Waren de adviesraden een succes in het 

verleden? Ja, maar het blijven traditieraden, in het verleden was het ook moeilijk studenten er bij te 

betrekken. Maar de vraag komt meer vanuit scholen, dit is een kans voor ons om er op in te spelen. 

g. Nieuwe naam voor hoge raad? - het is een werktitel. ‘Hoge’ is niet altijd van 

toepassing.  Misschien een oproep naar jullie om te brainstormen over een nieuwe naam? 

 

 



4. Subsidiëringsvoorwaarden. 

a. Zie bijlage 2 & bijlage 3 

b. Kunnen er ook subsidiëringen zijn die meer kruisbestuiving bewerkstelligen tussen milieu & 

ontwikkelingssamenwerking? Bv voor lokale projecten die duurzaamheid/milieu bewerkstelligen.  Zeer 

goede opmerking, we hebben echter al het ‘klimaatkapitaal’ hiervoor in voege. 

 

5. Jaarthema: 

We zouden graag een 1 à 2 jaarlijks thema hebben om rond te werken in rond het thema 

milieu/ontwikkelingssamenwerking naar scholen toe; verenigingen,... Hebben jullie ideeën voor een 

jaarthema?       

a. voorstel om rond SDG’s te werken -Dré 

b. Voorstel om rond Water te werken - Dirk V.: dezelfde problemen als in het Zuiden met 

bijvoorbeeld hitte eilanden, hemelwaterinstallaties in het globale Noorden & Zuiden,... -> positie van 

de vrouw er aan koppelen/ gender qualiteit. Water is heel toegankelijk om mee te starten/ er is veel 

aan te verweven, het is heel tastbaar. -- Te linken aan SDG 6: Clean water & sanitation 

c. Afval & zwerfvuil als voorstel Véronique D’Exelle: Zeer goed te linken aan 

ontwikkelingssamenwerking & milieu. Kunnen we ook een Upcycling: kleding, juwelen van afval enz.. 

aan koppelen. 

d. Voorstander van een concreet thema (niet te abstract) – Thea S. 

e. Gender equality – Anne  

 

→ Beslissing:  Dit jaar gaan we rond Water werken. 

 

6. Verkiezing voorzitter  

Walter Buydens wenst ondervoorzitter te zijn. 

Dorothea Staes gaat het voorzitterschap op zich nemen. 

 

7. Jaaractiviteiten 

a. Grosso Mondo (en ook andere activiteiten): kunnen we dit koppelen aan een ander project, 

dat bestaat en succesvol is? Het lijkt niet direct een activiteit om enkel vanuit de GROS te organiseren 

ivm opkomst. Parkhappening? Feestmarkt? Hap festival? Levensloop? Scholencross? Braderij?→  meer 

koppeling zoeken met bestaande evenementen? 

b. Geschenkenbeurs: Misschien is het aan de wereldwinkel om na te denken over een 

ander/nieuw concept? Het lijkt niet direct iets voor de werkgroep om te organiseren omdat het niet 

zozeer sensibiliserend werkt naar noordwerking toe. 



c. Quiz: Altijd een succes, dit jaar opnieuw organiseren? Binnen het thema water? Dirk & Sandra 

hebben dit voornamelijk getrokken, best hierbij te informeren voor de organisatie van een volgende 

editie. 

d. ScholenMeerdaagse: is dit iets waar we als Schoten mee achter wensen te staan? Vroeger 

hebben we lidgeld van studenten betaald. Maar GROS wenst daar zijn schouders niet mee onder te 

zetten. Hier kunnen we ‘onze wagen’ aanhangen.  klinkt interessant, meer info op te vragen bij 

brasschaat & jeugddienst Schoten 

 

8. Wanneer volgende vergadering? Mei- & September: 11 mei om 20u 

9. Werktafel Onafhankelijke jury: Walter Buydens als lid. Ook komt er een afgevaardigde van de 

provincie. Wie kan hier nog als onafhankelijke partij in te zetelen? Thuis over nadenken. 

 


